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NOTICE

 
നമര:ജി1-8752/2021 07-10-2021
 
 തിരര താലകില   തിരർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ  ഓതപളികൽ ഹൗസ, മീനടത

ൂർ  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരർ  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഉമർ , ഓതപളികൽ ഹൗസ, മീനടതർ പി ഒ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2021 -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:ജി1-8761/2021 07-10-2021
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബ ഹാജി  മചിേഞരി മാരാത് വീട

്,  കാർതല,  െതാഴവാനർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ ആദ് ഭാര്യിെല മകൻ മഹമദ ബഷീർ ,

മചിേഞരി വീട,കാർതല, െതാഴവാനർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2021  -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 ഉമർ ഭരതാവ 65

2 റസീന ഒ പി മകള 37

3 റഷീദ ഒ പി മകന 35

4 ലതീഫ മകള 34

5 സിയാസ ഓതപളികൽ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റംലത് മകള 58

2 മഹമദ ബഷീർ മചിേഞരി മകന 57

3 മജീബ റഹിമൻ എം മകന 53

4 അബദൽ റഷീദ മകന 52

5 െമഹറനീസ മകള 48
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നമര:ജി1-8925/2021 10-07-2021
 
 തിരര താലകില   താനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബറഹാൻ പി  പകികാനകത്, താനർ പ

ി  ഒ   676302   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   താനര വിേലജില   പേരതനെറ മകള തസ ലീന ,  പകികാനകത്, താനർ പി ഒ  676302 ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-2021 -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:ജി1-8048/2021 05-10-2021
 
  തിരര  താലകില   കൽപകേഞരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തിതീമ   കാലടി,െചനക

ൽ, രണതാണി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കൽപകേഞരി വിേലജില   പേരതയെട മകന മസ കാെലാടി , കാെലാട ഹൗസ , േബാധിപിച

അേപക   കൽപകേഞരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-06-2017 -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. 

6 ഫാതിമ സഹറ എം െക മകള 43

7 ആയിഷ വി പി ഭാര് 40

8 മഹമദ ഇബ അബില മകന 18

9 ഫാതിമ ഷിഫ ബിൻത അബില മകള 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ഭാര് 50

2 റഷബീന മകള 32

3 തസ ലീന മകള 30

4 മഹമദ റാഷിദ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ െക മകള 70

2 കഞഹമദ െക മകന 65

3 ആയിശമ െക മകള 59

4 സൈബദ െക മകള 55

5 മസ കാെലാടി മകന 53

6 ദിൽഷാദ ബിൻ മഹമദ കാെലാടി (മരണെപട മകെൻറ
മകൻ)

പൗതൻ 38

7 ദാനിഷ ബിൻത മഹമദ െക (മരണെപട മകെൻറ മകൾ) പൗതി -
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നമര:ജി1-1863/2021 24-09-2021
 
 തിരര താലകില   താനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക പഭാകരൻ നായർ  അശ്തി, കാനറ

ാ ബാങിന സമീപം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   താനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വസനകമാരി , അശ്തി, താനർ , േബാധിപിച അേപക

താനര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-2020  -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:ജി1-8927/2021 07-10-2021
 
 തിരര താലകില   െപരമണ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസഹാജി  െചറിചി ഹൗസ, വാളകളം

പി ഒ , െപരമണ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരമണ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബദൽ ഹകീം , െചറിചി ഹൗസ, വാളകളം പി ഒ ,

െപരമണ , േ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.   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 എ വസനകമാരി ഭാര് 68

2 നിഷാന് പി മകന 40

3 ൈഷന രാജീവ മകള 42

4 നിഷ രഘനാഥ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കതിയാമ ചിരങന ഭാര് 70

2 ആസ് സി മകള 50

3 റഖിയ മകള 47

4 റംല െചരിചി മകള 44

5 നർജഹാൻ മകള 42

6 മൻസർ െചരിചി മകന 36

7 അബൽ ഹകീം െചരിചി മകന 36

8 നജമത് മകള 32
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-8813/21 06-11-2021
 
 തിരര താലകില   കൽപകേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകീന കലൻ െഹൗസ,കറക പി

.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ഭമിരജിേസഷൻ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കൽപകേഞരി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െമായീൻ, കലൻ െഹൗസ,കറക പി.ഒ, േബാധിപിച

അേപക   കൽപകേഞരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ 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. 

 
നമര:ജി1-2784/21 06-11-2021
 
  തിരര താലകില   തപേങാട   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽകമാർ .എൻ നമത്

െഹൗസ,െപായലിേശരി  പി.ഒ,കാരതർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  സംബനമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തപേങാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാജലകി

.ബി.പി,  നമത് െഹൗസ,െപായലിേശരി  പി.ഒ,കാരതർ,  േബാധിപിച  അേപക   തപേങാട   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകൾ 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 കഞാച മാതാവ 83

2 െമായീൻ ഭരതാവ 62

3 അബൽഗഫർ മകന 38

4 ഹബീബ റഹാൻ മകന 37

5 നിഷാത് കലൻ മകള 35

6 ഹസീന കലൻ മകള 32

7 അബൽ റഊഫ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജലകി .ബി.പി ഭാര് 55

2 അനപമ. എൻ .അനിൽ മകള 29
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നമര:ജി1-9868/21 06-11-2021
 
  തിരര താലകില   തപേങാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസതലവി .സി.െക ചിറകത്

കയിലത് െഹൗസ,ൈകമലേശരി,തപേങാട പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്സംബനമായ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    തപേങാട    വിേലജില    പേരതനെറ  മകള

ഷബ.സി.ചിറകത്, ചിറകത് െഹൗസ,ൈകമലേശരി,തപേങാട പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   തപേങാട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

09-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ 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. 

 
നമര:ജി1-10050/21 06-11-2021
 
  തിരര  താലകില    ആതവനാട    വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സൈലമാൻ  െനലിയാലി

െഹൗസ,കഞിപര,കരിേപാൾ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    ആതവനാട    വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  സഫിയ  .െക,  െനലിയാലി

െഹൗസ,കഞിപര,കരിേപാൾ, േബാധിപിച അേപക   ആതവനാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-07-2021 -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. 

 
നമര:ജി1-10179/21 06-11-2021
 
  തിരര താലകില   താനാളർ   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹസനകടി  .വി  ൈവദ്രകത്

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

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    താനാളർ    വിേലജില    പേരതനെറ  മകന അനഫ .വി,  ൈവദ്രകത്

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില

3 അഞന .എൻ. അനിൽ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമത് സഹറ മകള 53

2 സമീർ മകന 36

3 മഹമദ സലീം ചിറകത് മകന 32

4 ഷബ .സി.ചിറകത് മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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 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 ഭാര് 57

2 അനഫ .വി മകന 42

3 മിരഷ ൈവദ്രകത് മകള 37

4 ൈമഷ പരവീണ. വി മകള 29

5 മാജിഷ ഫരസാന.വി മകള 27
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-10180/21 06-11-2021
 
 തിരര താലകില   താനാളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അവറാനകടി കടവത് ഹൗസ,മചികല

, മീനടതര പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപാത ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   താനാളർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പാതമ, കടവത് ഹൗസ,മീനടതര പി.ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-11-2008  -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. 

 
നമര:ജി1-10184/21 06-11-2021
 
  തിരര  താലകില    താനാളർ    വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കഞിമഹമദ  പാറപറത്

ഹൗസ,താനാളര പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപാത ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   താനാളർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മകിയാമ, പാറപറത് ഹൗസ,താനാളര പി.ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2021  -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 പാതമ ഭാര് 69

2 റാബിയ മകള 50

3 ആസ് മകള 46

4 റംല മകള 49

5 ഷരീഫ കടവത് മകന 42

6 സലീന മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മകിയാമ ഭാര് 72

2 െമായീനകടി മകന 56

3 ഇബാഹിം മകന 54

4 ഫാതിമ മകള 50
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നമര:ജി1-10183/21 06-11-2021
 
 തിരര താലകില   താനാളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാബി െനടിേയാടത് െനടിേയാടത

ത  ഹൗസ,മീനടതര  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപാത  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താനാളർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷംന, െനടിേയാടത് ഹൗസ,മീനടതര

പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   താനാളർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    29-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ മരണെപട  ൈമനര  താെഴയള

 ലിസില  കമ നമര  1  നെറ    സംരകണതിലാണ.  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: G1-10347/21 06-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Unais palliyalil (H),palappura,kottakkal, Kottakkal Village,

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

respect of the legal  heirs of late Aboobacker .P palliyalil (H),palappura,kottakkal who expired on 12-06-2020 and that it

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

Aboobacker .P. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . - Minor(s) is/ar

e under the protection of Sl.No 1 in the below list.  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly i

n 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 , Tirur 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

5 കദീജ മകള 47

6 കരീം മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷംന ഭാര് 33

2 ഹാനിയ ഷാബി. എന മകള 9

3 ഹാഷിന ഷാബി .എന മകന 4

4 റഹത് മാതാവ 59

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

1 HAFSA. P Wife 52

2 LABEEBA Daughter 31

3 SHABEEBA Daughter 29

4 UNAIS Son 26

5 HUSNA Daughter 23

6 SHANA MOL Daughter 17
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നമര:ജി1-10348/21 06-11-2021
 
  തിരര  താലകില   തകണിയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനിക  കരവാനെപായില

ഹൗസ,തഞനേറാഡ,േനാരത്  അനാര,തിരര  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകണിയർ വിേലജില   പേരതയെട മകന ശശികമാര,

കരവാനെപായില ഹൗസ,തഞനേറാഡ,േനാരത് അനാര,തിരര പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   തകണിയർ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-

04-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം 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 ശശികമാര കരവാനെപായില മകന 56

2 കിേഷാരകമാര .െക.പി മകന 53

3 പശാന് കമാര കരവാനെപായില മകന 50

4 സഭാഷ കമാര .െക.പി മകന 46
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 1 -3706/ 2021 21-10-2021
 
 തിരര താലകില   എടയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ  പരയത് ഹൗസ എടയർ വളാേഞരി

 എനയാളെട  അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എടയർവിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നഫീസ എൻ പി , െനടംപറമിൽ ഹൗസ ടി ടി പടി എടയർ , േബാധിപിച അേപക

എടയർ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-02-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശിയായി  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:ജി 1 -7173/ 2021 21-10-2021
 
 തിരര താലകില   കറിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷകടി  കളപാടിൽ ഹൗസ ൈപങണ

ർ പി  ഒ കറിപറം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറിപറം വിേലജില   പേരതയെട മകന അബബകർ , കളപാടിൽ ഹൗസ ൈപങണർ പി ഒ കറിപറം ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-2021 -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 നഫീസ എൻ പി ഭാര് 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ മകള 70

2 ഫാതിമ മകള 63

3 ഹമീദ െക മകന 61

4 അലികടി മകന 59

5 യസഫ െക മകന 58

6 അബബകർ മകന 57

7 സഹറാ കളപാടിൽ മകള 53

8 അബൾ കരീം     (മരണെപട മകളെട മകൻ ) പൗതൻ 42

9 റസീന     (മരണെപട മകളെട മകൾ ) പൗതി 39
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നമര:ജി 1 -8935/ 2021 11-10-2021
 
 തിരര താലകില   നിറമരതർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ സാദിഖ പി പി  പാലം പറമി

ൽ ഹൗസ നിറമരതർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നിറമരതർവിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആയിഷ , പാലം പറമിൽ ഹൗസ നിറമരതർ 676 109 ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-01-2021 -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:ജി 1 -6415/ 2021 12-10-2021
 
 തിരര താലകില   താനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാലികടി  ൈവദ്രകത് ഹൗസ താന

ർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   താനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഫൽ , ൈവദ്രകത് ഹൗസ താനർ പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2017  -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:ജി 1 -8812/ 2021 12-10-2021
 
 തിരര താലകില   തകണിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ  പളിേയരി ഹൗസ സൗത്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ഭാര് 52

2 ഫാസിൽ മകന 37

3  സബാഹ പി പി മകന 35

4 സൈഹൽ മകന 34

5 ഷഹബാൻ പി പി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ െക ഭാര് 61

2 സാഹിദ വി മകള 43

3 സമീറ വി മകള 40

4 അഫൽ വി മകന 37

5 അബൽ റഹഫ മകന 32

6 സിയാദ വി മകന 30
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അനാര തിരർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകണിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന പേമാദ , പളിേയരി ഹൗസ സൗത് അനാര തിരർ പി

ഒ , േബാധിപിച അേപക   തകണിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-08-2017  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന പളിേയരി ഭാര് 68

2 പേമാദ പളിേയരി മകന 45

3 വിേനാദ പളിേയരി മകന 43

4 മേനാജ പളിേയരി മകന 40
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 1 -8815/ 2021 12-10-2021
 
 തിരര താലകില   തപേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ  തിരനാവായ കളതിൽ

അനേശരി മഗലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തപേങാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഹഫാബി , തിരനാവായ കളതിൽ അനേശരി മഗലം ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-10-2020 -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:ജി 1 -8902/ 2021 12-10-2021
 
 തിരര താലകില   േകാടകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാർഗവി എ  കളിയത് ഹൗസ കാവത

ി കളം േകാടകൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടകല വിേലജില   പേരതയെട മകന േപംരാജ , കളിയത് ഹൗസ കാവതി കളം േകാടകൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2013 -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:ജി 1 -8932/ 2021 10-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹഫാബി ഭാര് 60

2 ജാഫർ മകന 45

3 സനീത മകള 43

4 ജസീറ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപംരാജ എ മകന 58

2 ജയരാജ എ മകന 56

3 പതരാജ എ മകന 53

4 രജനി എ മകള 50
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 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായീൻ ടി  തടാരി വീട കഞിപര

കരിേപാൾ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആയിശ , തടാരി വീട കഞിപര കരിേപാൾ പി ഒ 676 552

, േബാധിപിച അേപക   കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-07-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -8933/ 2021 12-10-2021
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിമരകാർ ഹാജി  കരിപറമിൽ വീട

്  വളാേഞരി പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൽ നാസർ , കരിപറമിൽ വീട വളാേഞരി പി ഒ 676

552 , േബാധിപിച അേപക   കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-01-2008  -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 ആയിശ ഭാര് 67

2 അബൽ ഗഫർ തടാരി (ആദ് ഭാര്യിെല മകൻ ) മകന 48

3 സൈലമാൻ (ആദ് ഭാര്യിെല മകൻ ) മകന 47

4 മജീദ  (ആദ് ഭാര്യിെല മകൻ ) മകന 44

5 മഹമദ ഷാഫി ടി  (ആദ് ഭാര്യിെല മകൻ ) മകന 39

6 ഫാതിമത് സഹറ  (ആദ് ഭാര്യിെല മകൾ ) മകള 38

7 അബൾ റസാക്  (ആദ് ഭാര്യിെല മകൻ ) മകന 37

8 ൈമമന ടി  (ആദ് ഭാര്യിെല മകൾ ) മകള 35

9 മഹമദലി (രണാം ഭാര്യിെല മകൻ ) മകന 34

10 ജാഫർ കടങൽ പറമ് (രണാം ഭാര്യിെല മകൻ ) മകന 42

11 അബൽ സലാം കടങൽ പറമ് മകന 40

12 സാജിദ മകള 37

13 നൈസബ ടി മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ ഭാര് 76

2 പാതമകടി മകള 61

3 അബൽ നാസർ മകന 54

4 റസിയ മകള 48
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നമര:ജി 1 -8936/2021 12-10-2021
 
 തിരര താലകില   താനാളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ  പതൻ വീടിൽ ഹൗസ െക പരം പ

ി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

താനാളർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാവിതി ,  പതൻ വീടിൽ ഹൗസ െക പരം പി ഒ ,  േബാധിപിച അേപക

താനാളർ   വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-2013  -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. 

 

5 അബൾ റഷീദ മകന 46

6 െക പി സമയ മകള 42

7 തൗസീർ (മരണെപട മകെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 36

8 സൽബിയ  (മരണെപട മകെൻറ മകൾ ) പൗതി 32

9 അനസ റഹ്ൻ  (മരണെപട മകെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി ഭാര് 54

2 േസാന  പി  വി മകള 30

3 േസായ പി വി മകള 27
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Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 1 -8937/ 2021 12-10-2021
 
 തിരര താലകില   താനാളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ  തറമ പറമിൽ ഹൗസ പകര

താനാളർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   താനാളർ  വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹസിൻ ബാബ , െതാമിൽ പതിയ മാളിേയകൽ ഹൗസ

പകര താനാളർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   താനാളർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-08-2018  -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. 

 
നമര:ജി 1 -1941/ 2021 13-10-2021
 
  തിരര  താലകില    കാടിപരതി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ആമിന   അകയിൽ  ഹൗസ

െതാഴവാനർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതയെട മാത സേഹാദരി ഇയാതമ , അകയിൽ ഹൗസ െതാഴവാനർ

പി ഒ , േബാധിപിച അേപക  കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    23-02-1988  -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:ജി 1 -8940 2021 10-10-2021
 
 തിരര താലകില   താനാളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ അസീസ  മണതയിൽഹൗസ െക

 പരം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നദീറ ബാന മകള 44

2 നിഷാദ െതാമിൽ പതിയ മാളിേയകൽ മകന 42

3 റിഷാദ മകന 42

4 മഹസിൻ ബാബ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇയാതമ (മാത സേഹാദരി ) സേഹാദരി 78
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സർടിഫികറിനായി   താനാളർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജമീല , മണതയിൽ ഹൗസ െക  പരം പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-08-2012  -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:ജി 1 -8938/ 2021 12-10-2021
 
 തിരര താലകില   താനാളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസയലവി  ഞാറകാട് വലിയ പീടിയക

കൽ ഹൗസ െക പരം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   താനാളർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നബീസ , ഞാറകാട് വലിയ പീടിയകൽ ഹൗസ െക പരം ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  03 -03 -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: ജി 1 -8919/ 2021 12-10-2021
 
 തിരര താലകില   േകാടകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പറമാടൻ കഞിമഹമദ  പറമാടൻ

ഹൗസ കരിയാട ഇന്നർ  എനയാളെട  അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടകല വിേലജില   പേരതനെറ മകന പി അബൽ ഗഫർ , പറമാടൻ ഹൗസ കരിയാട ഇന്നർ

േകാടകൽ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േകാടകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2004 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശിയായി  താെഴ  പറയന  ഒരാൾ   മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല ഭാര് 54

2 ആയിഷത് റഫീന മകള 36

3 ഉമഹബീബ എം മകള 33

4 അബ സിനാൻ എം മകന 30

5 ജംസീന എം മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നബീസ എൻ ഭാര് 68

2 വീരൻ കടി ഞാറകാട് മകന 45

3 സഹറ എൻ മകള 43

4 സാജിറ എൻ മകള 40

5 നൗഷാദ മകന 38

6 നൗഷീജ മകള 34
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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 പി അബൽ ഗഫർ മകന 58

12564 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-10314/21 06-11-2021
 
 തിരര താലകില   പറതർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിദാസന നായര . പി അരചന,പതപള

ളി  പി.ഒ,പറതര എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,ഭമി  സംബനമായ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പറതർ  വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  പങജം  .  പി,  അരചന,പതപളി

പി.ഒ,പറതര, േബാധിപിച അേപക   പറതർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2021 -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. 

 
നമര:ജി1-10315/21 06-11-2021
 
 തിരര താലകില   േമലമറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരന െചറപറമില ഹൗസ,കാടാമഴ

പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയപാത ഓഫീസ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േമലമറി വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര് വിലാസിനി , െചറപറമില ഹൗസ,കാടാമഴ പി.ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2021  -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:ജി1-10342/21 06-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പങജം .പി ഭാര് 68

2 അനീഷ നായര മകന 44

3 അജയ നായര മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിലാസിനി ഭാര് 51

2 വിജീഷ കമാര മകന 33

3 റിേജഷ സി.പി മകന 31

4 റിേനഷ മകന 24
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  തിരര  താലകില   എടയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണനണി  ,തിരമംഗലത്

ഹൗസ,മാവണിയര,എടയര േനാരത് .പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  SBI ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    എടയർ  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  സജി  .ടി.എം,  തിരമംഗലത്

ഹൗസ,മാവണിയര,എടയര േനാരത് .പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   എടയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-07-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭാര്യം

മാതാപിതാകളം 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. 

 
നമര:ജി1-10601/21 08-11-2021
 
   ത ിരര  താലകില    പര ിയാപരം   വ ി േലജ ില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ബാലന

s/oഅയപന,വാകനപറമില,കനംപറം,പരിയാപരം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിനിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പരിയാപരം  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  ലീല,

വാകനപറമില,കനംപറം,പരിയാപരം, േബാധിപിച അേപക   പരിയാപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-10548/21 08-11-2021
 
  തിരര  താലകില    തലകാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മഹമദ  ബഷീര  ,ചാേതരി

ഹൗസ,െതകനകറര,തലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസസംബനമായ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ഫായിസ . സി,  ചാേതരി

ഹൗസ,െതകനകറര,തലകാട, േബാധിപിച അേപക   തലകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജി .ടി .എം മകന 50

2 ഷാജി .ടി.എം മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല ഭാര് 62

2 ലീന .വി.പി മകള 42

3 പേമാദ.വി.പി മകന 40

4 പജീഷ മകന 32
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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 ഷാഹിദ ഭാര് 42

2 മഹമദ ഫായിസ .സി മകന 24

3 ഫസീറ .സി മകള 22

4 സഫ ന .സി മകള 19

5 നഹ ല.സി മകള 12
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-10544/21 08-11-2021
 
  തിരര  താലകില    െവടം    വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശീനിവാസന  .  എം.  പി  ചിത

ഹൗസ,പചാടിരി,തിരര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവടം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന സധീര, ചിത ഹൗസ,പചാടിരി,തിരര, േബാധിപിച അേപക

െവടം    വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2021  -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. 

 
നമര:ജി1-10603/21 08-11-2021
 
  തിരര  താലകില    െപരമണ    വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മരകാര  ,കളമില

ഹൗസ,പാലചിറമാട,എടരിേകാട .പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    െപരമണ   വിേലജില    പേരതനെറ  മകന അബല റസാഖ,  കളമില

ഹൗസ,പാലചിറമാട,എടരിേകാട .പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   െപരമണ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ. നളിനി ഭാര് 70

2 സധീര മകന 45

3 സനില .എ മകന 42

4 സചിത .എ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ .െക ഭാര് 58

2 റഷീദ മകള 38

3 ഷാഹിദ മകള 37

4 ഫസീല .െക മകള 35

5 അബല റസാഖ കളമില മകന 33
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നമര:ജി1-10346/21 08-11-2021
 
  തിരര  താലകില    ആതവനാട    വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കഞമ  ചാരത്

ഹൗസ,കരിേപാള,ആതവനാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േദശീയപാത  നഷപരിഹാര  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആതവനാട  വിേലജില   പേരതയെട മകന നാരായണന

.സി,  ചാരത് ഹൗസ,കരിേപാള,ആതവനാട, േബാധിപിച അേപക   ആതവനാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    31-12-1996  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

േദശീയ പാത നഷപരിഹാര  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. 

 
നമര:ജി1-10600/21 08-11-2021
 
 തിരര താലകില   െവടം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നഫീസ െചറചംവീടിൽ പതൻവീടിൽ,െവടം

പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനമായ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവടം  വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ എന ബാവകടി, െചറചംവീടിൽ പതൻവീടിൽ,െവടം

6 സാദിയ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േവലായധന മകന 76

2 നാരായണന .സി മകന 72

3 ശാനിേമാള
- മരണെപട മകെന

മകള 37

4 ശാലി .സി
- മരണെപട മകെന

മകള 35

5 സജിത്
-മരണെപട മകെന

മകന 30

6 സബീഷ  .സി
-  മരണെപട മകെന

മകന 28

7 ബിനീഷ .സി
-  മരണെപട മകെന

മകന 25

8 ബിന .സി
-     മരണെപട മകെന

മകള 41

9 ബീന ചാരത്
-  മരണെപട മകെന

മകള 38

10 ഷീബ .സി
-മരണെപട മകെന

മകള 36

11 സനില
-മരണെപട മകെന

മകന 46

12 ബിന
-മരണെപട മകെന

മകള 42

13 സനിത ചാരത്
-മരണെപട മകെന

മകള 40
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പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   െവടം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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. 

 
നമര:ജി1-10472/21 08-11-2021
 
 തിരര താലകില   െപരമണ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അവറഹാജി െചറിചി െഹൗസ,വാളകളം

.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയപാത ഓഫീസ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െപരമണ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബറഷീദ .സി,  െചറിചി  െഹൗസ,വാളകളം .പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-01-2017 -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 ൈസതാലികടി മാസർ .സി.പി ഭരതാവ 78

2 ആമിനാബി .സി.പി മകള 49

3 ഹഫത് .സി.പി മകള 48

4 റഹത്. സി.പി മകള 42

5 മഹമദ എന ബാവകടി .സി.പി മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദിയാമകടി ഭാര് 82

2 അബൽകരീം െചറിചി മകന 68

3 നഫീസ മകള 62

4 ൈമമനത് െചറിചി മകള 60

5 മറിയാമ .സി മകള 56

6 പാതമ മകള 55

7 അബറഹിമാൻ െചറിചി മകന 53

8 അബ സമദ. സി മകന 51

9 റംലത് മകള 48

10 അബ റഷീദ. സി മകന 46
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-10419/21 08-11-2021
 
 തിരര താലകില   പരിയാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ .ടി.എം പണവം,ബേദഴ്

ഗാർഡൻ,താനർ പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പരിയാപരം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ബിന .ടി,  പണവം,ബേദഴ്  ഗാർഡൻ,താനർ പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-12-2020 -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. 

 
നമര:ജി1-10424/21 08-11-2021
 
  തിരര  താലകില   കാടിപരതി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ബാലകഷൻ.  ഇ  എളയാട്

െഹൗസ,മചികൽ,വളാേഞരി  .പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  സംബനമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനകമാരി .ഇ,

എളയാട്  െഹൗസ,മചികൽ,വളാേഞരി  .പി.ഒ,  േബാധിപിച അേപക   കാടിപരതി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകൾ 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. 

 
നമര:ജി1-10549/21 08-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന .ടി ഭാര് 52

2 ബബിത .ടി.എം മകള 34

3 വിപിൻ .ടി.എം മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി .ഇ ഭാര് 77

2 മേനാജകമാർ .ഇ മകന 50

3 മേഹഷമാർ .ഇ മകന 48

4 മഞള .ഇ മകള 45
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 തിരര താലകില   താനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ റഹിമാൻകടി.വി ൈവദ്രകത്

െഹൗസ,കാടിലങാടി,താനർ  .പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    താനര  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  ജമീല,  ൈവദ്രകത്

െഹൗസ,കാടിലങാടി,താനർ .പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   താനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2017 -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. 

 
നമര:ജി1-9259/21 08-11-2021
 
  തിരര  താലകില    ആതവനാട    വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പാതണി  ൈതകളതിൽ

േകാൽകാടിൽ  കളായത്  െഹൗസ,കരിേപാൾ  പി.ഒ,ആതവനാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േദശീയപാതാ

നഷപരിഹാര ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആതവനാട  വിേലജില

പേരതയെട മകന മഹമദ കമാൽ .െക.െക, േകാൽകാടിൽ കളായത് െഹൗസ,കരിേപാൾ പി.ഒ,ആതവനാട, േബാധിപിച

അേപക   ആതവനാട    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-04-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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 ജമീല .പി.വി ഭാര് 54

2 ജിഹാദ റഹിമാൻ.വി മകന 31

3 ജിബിൻ റഹ മാൻ. വി മകന 31

4 ജസ .വി മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ കമാൽ .െക.െക മകന 72

2 ഹബീബനീസ മകള 67

3 അബൽറസാഖ .െക.െക മകന 64

4 അബൽ ലതീഫ .െക.െക മകന 59

5 േകാൽകാടിൽ കളായത് ആയിശാബി മമ മകള 57

6 മഹമദ അഷറഫ .െക.െക മകന 54

7 അബൾ ഷകർ മകന 51

8 അബൽകലാം മകന 47

9 മഹമദ ഹാരിസ മകന 45
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-10476/21 09-11-2021
 
  തിരര താലകില   താനാളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദാലി .വി.പി  വേടരിപറമില

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    താനാളർ   വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹാരിസ .വി.പി,  വേടരിപറമില

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2021 -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. 

 
നമര:ജി1-10418/21 08-11-2021
 
  തിരര  താലകില    പരിയാപരം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കഞിപാതമ വടകയില

ഹൗസ,ഓലപീടിക,പരിയാപരം  .പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പരിയാപരം  വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ സിറാജ,  വടകയില

ഹൗസ,ഓലപീടിക,പരിയാപരം .പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   പരിയാപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-2018 -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 സൈബദ ഭാര് 55

2 ഹഫ സത് മകള 37

3 ഹാരിസ വി.പി മകന 33

4 ഹാജറ മകള 31

5 ഹസ മത് മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാദരഹാജി ഭരതാവ 83

2 മസഫ കാദരഹാജി വടകയില മകന 61

3 സഹറ വടകയില മകള 57

4 സൈബദ മകള 56
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നമര:ജി1-10474/21 08-11-2021
 
 തിരര താലകില   കറിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായിനകടി െപാറാരത് ,െപാറാരത

ത  ഹൗസ,കഴതൂര,കറിപറം  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  സംബനമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറിപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകന മജീബ റഹ മാന,

s/o െമായീനകടി,െപാറാരത് ഹൗസ,കഴതൂര,കറിപറം പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കറിപറം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2020 -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. 

 
നമര:ജി1-10545/21 08-11-2021
 
 തിരര താലകില   െചറിയമണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമകടി .െക.പി കനത് പറമില

്  ഹൗസ,തലകടതര പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഭമി സംബനമായ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറിയമണം വിേലജില   പേരതയെട മകന ബീരാനകടി, കനത് പറമില

ഹൗസ,തലകടതര പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   െചറിയമണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-12-2019 -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. 

5 കദീജ മകള 55

6 വടകയില സകീന മകള 54

7 മഹമദ സിറാജ വടകയില മകന 52

8 മഹമദ ഇഖബാല വടകയില മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മജീബ  റഹ മാന മകന 48

2 നരജഹാന .പി മകള 46

3 അമീര .പി.എം മകന 44

4 നസീറ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ കനത് പറമില ഭരതാവ 76

2 ബീരാനകടി മകന 55

3 ഖദീജ മകള 51

4 അബറഹിമാന കനത്പറമില മകന 50

5 റംല മകള 46

6 ഷൗകത് .െക.പി മകന 43
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നമര:ജി1-10547/21 08-11-2021
 
 തിരര താലകില   താനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദകടി അേരരകത് ഹൗസ,താനര .പി.

ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

താനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹംസാവ .എ, അേരരകത് ഹൗസ,താനര .പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   താനര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    08-05-2009  -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. 

 
നമര:ജി1-10604/21 08-11-2021
 
 തിരര താലകില   െപരമണ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജാത മണയില ,െനേലാട് പറമില

്  ഹൗസ,േകലംകളം  േറാഡ,അദേശരി  .പി.ഒ,െപാനമണം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരമണ  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രാജന

മണയില,  മണയില ഹൗസ,അദേശരി  .പി.ഒ,  േബാധിപിച അേപക   െപരമണ   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാവ ജീവിചിരിപണ് 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. 

7 ബഷീര കനത് പറമില മകന 39

8 ഹസീന െക മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞാമിന ഭാര് 69

2 കഞിബാവ മകന 50

3 അൈസനാര .എ മകന 48

4 റസാഖ മകന 43

5 അബബകര .എ മകന 42

6 ഉമര മകന 41

7 സലാം മകന 37

8 നൗഷാദ മകന 36

9 ഹംസാവ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജന ഭരതാവ 61

2 അനിരദ് .എം മകന 27

3 അരജന മണയില മകന 19
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-10425/21 09-11-2021
 
  തിരര  താലകില   നിറമരതർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ സലമാന മാടമാട്

ഹൗസ,നിറമരതര .പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഇനഷറനസ സംബനമായ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നിറമരതർ വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ മഹമദ മസഫ .സി.വി, മാടമാട്

കടകില ഹൗസ,നിറമരതര .പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   നിറമരതർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള

ജീവിചിരിപണ് 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: G1-10421/21 09-11-2021
 
  Notice is  hereby given to all  to whom it  may be concern that  Devayani.M Chemmangattil  (H),Thozhuvanur  P.O,

Kattiparuthi  Village, Tirur Taluk of Malappuram District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce

before  Chennai  avil  milk  diary  department   in  respect  of  the  legal   heirs  of  late  Narayanan  .C.V  Chemmangattil

(H),Thozhuvanur P.O,Kattipparuthi who expired on 18-03-2021 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 Narayanan .C.V. 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 , Tirur 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 മഹമദ മസഫ .സി.വി പിതാവ 56

2 ഖദീജ മാതാവ 51

3 ഫാതിമത് സഹറ സേഹാദരി 28

4 മഹമദ മഖതാര .സി.വി സേഹാദരൻ 23

5 നരിയ െസറിന .സി.വി സേഹാദരി 21

6 സമയതല ഫരസാന -പിതാെവാത സേഹാദരി 33

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

1 DEVAYANI. M Wife 69
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No: G1-10546/21 09-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Abdul azeez.M, Moosakkunhimakkanakath (H),Thanur.P.O

, Thanur Village, Tirur Taluk 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 Moideen Moosakkunhimakkanakath (H),Thanur.P.O who expired on 15-

01-2018 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 Moideen. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . Paents are

no more. 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 , Tirur 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:ജി1-11164/21 12-11-2021
 
  തിരര താലകില   കറമതർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കരിങപാറ അബാസ കരിങപാറ

ഹൗസ,പനതല ,പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കറമതർ വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ൈസനബ, കരിങപാറ ഹൗസ,പനതല ,പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ ജീവിചിരിപില  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  ക

മ നമര  2  നെറ   സംരകണതിലാണ.  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 VINOD .C Son 42

3 ANOOP.C Son 40

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

1 RUKHIYA Wife 63

2 KABEER Son 47

3 ANEES MOIDEEN Son 47

4 SHAJI MOIDEEN Son 43

5 JASEENA Daughter 39

6 SALEENA Daughter 37

7 RAHINA Daughter 34

8 ABDUL AZEEZ. M Son 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ മാതാവ 62

2 നരജഹാന .െക ഭാര് 37
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No: G1-10712/21 12-11-2021
 
  Notice is hereby given to all  to whom it  may be concern that Soujath .K Kavumpurath (H),Kurungad,Kanmanam

P.O,Valavannur, Valavannur Village, Tirur Taluk of Malappuram District has filed an application  of a legal heirship certificate

to produce before out of state purpose in respect of the legal   heirs of late Alavi  Kavumpurath Kavumpurath (H),

Kanmanam P.O,Valavannur who expired on 21-06-2021 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 Alavi Kavumpurath. that it is proposed to issue a legal heirship

certificate according to this to the applicant . father is no more. Minor(s) is/are under the protection of Sl.No 1 in the

below list.  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members fo

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

before the Tahasildar , Tirur 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

 
No: G1-10104/21 12-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Anas .N Valappil Nalakath(H),B.P.Angadi, Triprangode

Village, Tirur Taluk of Malappuram District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before bank

purpose in respect of the legal  heirs of late Abdul  Rahiman Valappil Nalakath Valappil Nalakath(H),B.P.Angadi,Triprangode

who expired on 23-05-2021 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 Abdul  Rahiman Valappil Nalakath. that it is proposed to issue a legal heirship certificate

according to this to the applicant . Parents are no more. 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 , Tirur 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

3 മഹമദ ഷിബിലി മകന 16

4 ഫാതിമ സന.െക.പി മകള 10

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

1 Soujath.K Wife 49

2 Muhammad Ajmal .K.P Son 20

3 Afsal .K.P Son 17

4 Muhammad Aslam .K.P Son 15

5 Thitheemu Kavumpurath Mother 81

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

1 AMINA Wife 53

2 ANAS .N Son 27

3 HABEEB RAHMAN . N Son 25

16th November 2021Revenue Department12579
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 

12580 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



Tirur Taluk

Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ Pn1-˛10207/2021. 2021 sk]v‰w-_¿ 23.

20˛7˛2021˛se tIcf Kk‰v \º¿ 29 (hm-eyw-˛X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq

hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 5462˛¬ {Ia-\-º¿ (14)-˛-a-Xmbn {]kn-≤oI-cn® Pn1-˛9074/2021 \º¿ ]c-ky-

Øn¬ hnt√-Pns‚ t]cv ‘Im´n-∏-cpØn-’ F∂p-≈Xv ‘BX-h-\mSv’ F∂v Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿ Pn1-˛5844/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 21.

27˛7˛2021˛se tIcf Kk‰v \º¿ 30 (hm-eyw-˛X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq

hn`m-KØn¬ 5689-˛mw \º¿ t]Pn¬ (8)-˛-mw \º-cmbn {]kn-≤oI-cn® ta¬\º¿ ]c-ky-Øn¬ ]tc-

Xs‚ ac-W-Øo-bXn ‘16-˛6-˛2021’ F∂p-≈Xv ‘16-˛6-˛2011’ F∂v Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(3)

\º¿ Pn1-˛4159/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 4.

20˛7˛2021˛se tIcf Kk‰v \º¿ 29 (hm-eyw-˛X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq

hn`m -KØn¬ t]Pv \º¿ 5458˛ -mw t]Pn¬ Pn1 -˛4159/2021 \º-cmbn {]kn -≤oI -cn®

]c-ky-Øn¬ ac-W-Øo-bXn ‘3˛4˛-2019-’ F∂p-≈Xv ‘3˛4˛-2009-’ F∂v Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
Xncq¿. Xl-io¬Zm¿.
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1 -8904 / 2021 12-10-2021
 
 തിരര താലകില   േകാടകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ എം  മങാടിൽ ഹൗസ ,ചങെവട

ി കന് ,േകാടകൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടകല വിേലജില   പേരതനെറ മകൻ  സാജിദ എം ,  മങാടിൽ ഹൗസ ,ചങെവടി  കന്

,േകാടകൽ , േബാധിപിച അേപക   േകാടകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-12-2020 -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. 

 
നമര:ജി1 -2251 / 2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി  താലകില  േതഞിപാലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ പി സി  പനേശര

ി  ചാലിൽ  വീട  ,േതഞിപാലം  ,കാലികറ്  യണിേവഴിറി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരർ താലകിൽ േകാടകൽ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ശാന എ , ആറപറത് വീട ,േകാടകൽ,കറിപറം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   താനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    25-11-1999  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ െക ഭാര് 66

2 സാജിദ എം മകന 48\

3 സാബിറ എം മകള 44

4 ആരിഫ എം മകള 42

5 മഹമദ അസലം എം മകന 40

6 നദീറ എം മകള 38

7 മഹമദ െഷരീഫ എം മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന എ ഭാര് 57

2 നീന മകള 28

3 നീത മകള 25
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4 നിമി മകള 22
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