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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1/12610/21 10-02-2022
 
  തിരര താലകില   വളവനർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇയാതടി W/O മഹമദകരിങ

ായി  െഹൗസ,െചനകൽകനനം,  െതകംമറി-676551  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപാത  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളവനർ വിേലജില   പേരതയെട മകന അബൽ മജീദ,

S/O മഹമദതയിൽ കാേടങൽ െഹൗസ,കനനം, െതകംമറി-676551, േബാധിപിച അേപക   വളവനർ 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:ജി1/574/22 10-02-2022
 
 തിരര താലകില   താനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ S/O അലി,െനലിക പറമിൽ െഹൗസ

, താനർ-676302 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   താനര വിേലജില   പേരതനെറ മകള കദീജ, D/O മഹമദ,െനലികാപറമിൽ െഹൗസ, താനർ-676302,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-12-2017 -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:ജി1/1719/22 10-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബൽ മജീദ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞീവി മകള 68

2 സഫിയ മകള 63

3 ജമീല മകള 62

4 കഞാവടി മകന 57

5 കദീജ മകള 56
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  തിരര താലകില   തകണിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസ്തി അമ W/O മാധവൻ

നായർ,വഴതകാട്  െഹൗസ,തകണിയർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകണിയർ വിേലജില   പേരതയെട മകള രതി, വഴതയാട് െഹൗസ,തകണിയർ,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    25-01-2022  -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:ജി1/1718/22 10-02-2022
 
  തിരര  താലകില    േകാടകല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മഹമദ  ഹാജി  െചറകാട്

െഹൗസ,േകാടകൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   അനനരാവകാശ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    േകാടകല  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  ഹൈസൻ,  െചറകാട്

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-11-1989 -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:ജി1/1717/22 10-02-2022
 
 തിരര താലകില   േകാടകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീജ എ.ടി െചറകാട് െഹൗസ,േകാടക

ൽ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   അനനരാവകാശ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ധനലകി മകള 68

2 രതി മകള 66

3 താര മകള 65

4 മാലതി മകള 62

5 കഷകമാരി മകള 59

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹൈസൻ മകന 66

2 നസീം മകള 65

3 ആയിഷാബി മകള 62

4 ൈമമനത് മകള 61

5 വീരായമ മകള 60

6 അയബ മകന 59

7 മഹമദ ഇകബാൽ മകന 54

8 ഷംസദീൻ മകന 53
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സർടിഫികറിനായി   േകാടകല വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹൈസൻ, െചറകാട് െഹൗസ,േകാടകൽ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-12-2011 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാ പിതാകൾ 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:ജി1/1687/22 10-02-2022
 
  തിരര താലകില   മാറാകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   ഉണികഷൻ,എൻ െകാടാരത്

െഹൗസ,മാറാകര  പി.ഒകാടാമഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാറാകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പിയങ, W/O ഉണികഷൻ,എൻെകാടാരത

് െഹൗസ,മാറാകര പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   മാറാകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടത

ി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ ജീവിചിരിപില

ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ 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. 

 
നമര:ജി1/1686/22 10-02-2022
 
 തിരര താലകില   െചറിയമണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായ S/O കഞീതടി,െചറാടയ

ിൽ െഹൗസ,തലകടതർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറിയമണം വിേലജില   പേരതനെറ മകന കഞിമഹമദ, S/O െമായ,െചറാടയിൽ െഹൗസ,

തലകടതർ, േബാധിപിച അേപക   െചറിയമണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹൈസൻ മകന 66

2 നസീം മകള 65

3 ആയിഷാബി മകള 62

4 ൈമമനത് മകള 61

5 വീരായമ മകള 60

6 അയബ മകന 59

7 മഹമദ ഇകബാൽ മകന 54

8 ഷംസദീൻ മകന 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി മാതാവ 66

2 പിയങ ഭാര് 30

3 അഞന. യ.െക മകള 8

4 അർജന .യ.െക മകന 5
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റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-10-2021 -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:ജി1/1684/22 10-02-2022
 
 തിരര താലകില   നടവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി അനർജനം അരീകര പടിഞാേറ

മന,നടവടം പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നടവടം വിേലജില   പേരതയെട മകന അരീകര പടിഞാേറ മന പകാശ, അരീകര പടിഞാേറ മന,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-12-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ, ഭർതാവ 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:ജി1/1681/22 10-02-2022
 
  തിരര താലകില   നടവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ നമതിരി S/O വാസേദ

വൻ നമതിരി,അരീകര പടിഞാേറ മനകൽ,നടവടം  പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടവടം വിേലജില    മകന അരീകര പടിഞാേറ മന

പകാശ, അരീകര പടിഞാേറ മന,നടവടം  പി.ഒ,  േബാധിപിച അേപക   നടവടം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-01-2016  -ല

മരണെപടതായം   നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകൾ,  ഭാര്  ജീവിചിരിപില  അതനസരിച്  അവകാശ  സർടിഫികററ  നലകനതില  ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ കടി മകള 72

2 കഞിമഹമദ മകന 56

3 ഹൈസനാർ മകന 54

4 കഞീവി മകള 49

5 റഷീദ മകള 42

6 യസഫ മകന 39

7 ഇസായിൽ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീത മകള 56

2 േദവൻ മകന 54

3 രേമശ മകന 51

4 പകാശ മകന 50
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീത മകള 56

2 േദവൻ മകന 54

3 രേമശ മകന 51

4 പകാശ മകന 50
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1/1683/22 10-02-2022
 
 തിരര താലകില   െചറിയമണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീജ W/O അബളള വളപിൽ, വളപ

ിൽ  െഹൗസ,ഇരിങാവർ  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറിയമണം വിേലജില   പേരതയെട മകള ഫാതിമ.െക, W/O െമായീൻ.െക,

കായംകളം  െഹൗസ,  േകാട്,ഇലെതപാടം  തിരർ-676101,  േബാധിപിച  അേപക   െചറിയമണം  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-1998 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാ പിതാകൾ 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:ജി1/1682/22 10-02-2022
 
 തിരര താലകില   െചറിയമണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബളള വളപിൽ വളപിൽ െഹൗസ,

ഇരിങാവർ പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറിയമണം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഫാതിമ.െക, W/O െമായീൻ.െക, കായംകളം െഹൗസ,

േകാട്, ഇലതപാടം, തിരർ-676101, േബാധിപിച അേപക   െചറിയമണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-02-1988 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1/1679/22 10-02-2022
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനകമാരി േമേലപാട് വീട,വളാേഞ

രി  പി.ഒ-676552  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതയെട മകന ജിേതഷ, േമേലപാട്  വീട,വളാേഞരി പി.ഒ-676552,

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ വളപിൽ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ വളപിൽ മകള 50
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േബാധിപിച അേപക   കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ,ഭർതാവ 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:ജി1/1678/22 10-02-2022
 
  തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി.എച്.  ബീരാൻ കടി  ഗരക

കൾ ചങമളളി െഹൗസ, പി.ഒ- വളാേഞരി-676552 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയപാതാ വികസനം- നഷപരിഹാര

തക ലഭ്മാകന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് കദീജ. സി.എച്, ചങമളളി െഹൗസ, പി.ഒ- വളാേഞരി-676552, േബാധിപിച അേപക   കാടിപരതി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    07-07-2007  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാ പിതാകൾ 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:ജി1/1731/22 10-02-2022
 
 തിരര താലകില   നിറമരതർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നദീറ അബൽ െഷരീഫ കിഴേക വീട

ിൽ െഹൗസ,നിറമരതർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നിറമരതർ വിേലജില    ഭരതാവ അബൽ െഷരീഫ, കിഴേക വീടിൽ െഹൗസ,നിറമരതർ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-01-2022  -ല മരണെപടതായം  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ ജീവിചിരിപില  ൈ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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജിേതഷ മകന 44

2 ജിഷ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കദീജ. സി.എച് ഭാര് 62

2 സർഫനീസ മകള 49

3 സാബിറ മകള 45

4 അൻവർ ഹൈസൻ ചങമളളി മകന 43

5 സഫീർ ബാബ മകന 41
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബൽ െഷരീഫ ഭരതാവ 52

2 ഷഹനാസ െക.വി മകള 23

3 സഫീറ െക.വി മകള 20

4 സമീഹ െക.വി മകള 11

5 ഉമകൽസ മാതാവ 62
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1/1680/22 10-02-2022
 
  തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കരവാര വടത് മായിൻ കരവ

ാര വടത് വീട,വളാേഞരി പി.ഒ- 676552 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയ പാതാ വികസനം- നഷപരിഹാര തക

ലഭ്മാകന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില

പേരതനെറ  മകന  ൈസതാലി  െക.വി,  കരവാര  വടത്  വീട,വളാേഞരി  പി.ഒ-  676552,  േബാധിപിച  അേപക

കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-04-1996  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െമായീൻകടി െക.വി മകന 65

2 കദീജ മകള 62

3 ൈസതാലി െക.വി മകന 56

4 ഫാതിമ ഒ.െക മകള 54
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1/12750/21 08-02-2022
 
 തിരര താലകില   കറമതർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദിയാമകടി  w/o മഹമദ, മങാട

കാവങല  ഹൗസ,പനതല  പി.ഒ-676552  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വസ  ൈകമാറ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറമതർ വിേലജില   പേരതയെട മകന കഞഹമദ .

എം.െക, s/o മഹമദ, മങാട കാവങല ഹൗസ,പനതല പി.ഒ-676552, േബാധിപിച അേപക   കറമതർ വിേലജ

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

04-2014  -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. 

 
നമര:ജി1/1637/22 08-02-2022
 
 തിരര താലകില   തിരർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാരിചി ഇലത് പറമില ഹൗസ,പകയി

ല പി.ഒ ,തിര൪-676107 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരർ  വിേലജില   പേരതയെട മകന ബാലന ഇ.പി, ഇലത് പറമില ഹൗസ,പകയില പി.ഒ

,തിര൪-676107, േബാധിപിച അേപക   തിരർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2006 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള , ഭ൪താവ 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:ജി1/1632/22 08-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹമീദലി മകന 58

2 ഫാതിമ മകള 53

3 സഫിയ മകള 52

4 ൈസയാലികടി മകന 48

5 കഞഹമദ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബാലന മകന 52
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  തിരര താലകില   ആതവനാട    വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീജ  പറകണില ഹൗസ,

പി.ഒ.കരിേപാള-676552 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വീടിെന ഓണ൪ഷിപ് മാറന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആതവനാട  വിേലജില   പേരതയെട മകന ജിംഷാദ, പറകണില ഹൗസ,

പി.ഒ.കരിേപാള-676552, േബാധിപിച അേപക   ആതവനാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-02-2009 -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. 

 
നമര:ജി1/9308/21 08-02-2022
 
 തിരര താലകില   തലകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   മാതയ എ.വി അടിപഴ ഹൗസ, കടചിറ,

ബി.പി.അങാടി-676102 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തലകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാേമാന മാതയ, അടിപഴ ഹൗസ, കടചിറ, ബി.പി.അങാടി-

676102, േബാധിപിച അേപക   തലകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-11-2019  -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. 

 
No: G1/1636/22 08-02-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sreevidhya, Thekkepurakkal Thekkepurakkal HouseKot

t, Payyanangadi, Tirur, Tirur 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  Visalakshy  Thekkepurakkal  HouseKott,

Payyanangadi, Tirur who expired on 16-11-2019 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 Visalakshy. that it is proposed to issue a legal heirship certificate

according to this to the applicant . Parents and Husbands are not alive 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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹാജറ മകള 53

2 ന൪ജഹാന മകള 50

3 മഷറദീന മകന 48

4 ജിംഷാദ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാേമാന മാതയ മകന 48

2 േജായിസ മാതയ മകള 45
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considered. 

 
SCHEDULE

 

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

1 Hari Thekkepurakkal Son 45

2 Sreevidhya  Thekkepurakkal Daughter 42

3 Harida Daughter 39

4 Ganeshan T.P Son 36
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