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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1/788/22 14-02-2022
 
  തിരര  താലകില    തപേങാട    വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കാസി.പി  പലത്

െഹൗസ,ആനപടി,തപേങാട-676108  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തപേങാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഹാജറ പലത്, W/O കാസി,പലത്

െഹൗസ,ആനപടി, തപേങാട -676108, േബാധിപിച അേപക   തപേങാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ

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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹാജറ ഭാര് 37

2 ആദില െഷറിൻ മകള 19

3 അസ .പി മകള 16

4 മഹമദ ഷിബിലി.പി മകന 13

5 മഹമദ ഷാദലി മകന 7

22nd February 2022Revenue Department6623
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തി�രുത്തല് പരസ്യം
� 

നമ്പര് ജി�1/96/22

തി�യതി� :18/02/ 2022

2022 ജിനുവര�  25 തി�യതി�യ�ലെ� കേ�രള ഗസ്യംറ്റ്" നമ്പര് 4 ല് (വ%�
�  11 ,  പ%ര്ട്ട്"  3) �മ്മീ�ഷണകേ-റ്റ്"
ഓഫ്" �%ന്റ്" -വന1 വ�ഭാ%ഗത്ത�ല് കേപജി"  3658 ല് പ്രസ്യം�ദ്ധീ��ര�ച്ച ജി�1/96/22 ഫ്യല് നമ്പര് പരസ്യം
ത്ത�ല് "
ക്രമ.ന�.1.സ്യംഫ്�യ  -  മ�ള്   എന്ന്"  ലെതിറ്റ്%യ�  വന്ന്തി"  സ്യംഫ്�യ   ഭാ%ര
    എന്ന്"  തി�രുത്ത�“ – ”
വ%യ�കേ@ണ്ടതി%ണ"

          (ഒപ്പ്")

തിഹസ്യം�ല്ദാ%ര് തി�രൂ ര്

തി%ലൂ@" ഓഫ്�സ്യം", 
തി�രൂര്
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തി�രുത്തല് പരസ്യം
� 

നമ്പര് ജി�1/10475/21

തി�യതി� :18/02/ 2022

2021   ഏപ്രി�ല് 06  തി�യതി�യ�ലെ� കേ�രള ഗസ്യംറ്റ്" നമ്പര് 14 ല് (വാ&�
� 10 , പ&ര്ട്ട്" 3) �മ്മീ�ഷണകേ.റ്റ്"
ഓഫ്" �&ന്റ്" .വാന2 വാ�ഭാ&ഗത്ത�ല് കേപജി" 271 ല് പ്രിസ്യം�ദ്ധീ��ര�ച്ച ജി�1/12515/2020 ഫ്യല് നമ്പര് പരസ്യം
ത്ത�ല് "
ക്രമ.ന�.5 ഷബീ�ല് ടി�.പ�  എന്ന്" ലെതിറ്റ്&യ� വാന്ന്തി" ഷബീ�൪ ടി�“ .പ�  എന്ന്" തി�രുത്ത� വാ&യ�കേAണ്ടതി&ണ"”

          (ഒപ്പ്")

തിഹസ്യം�ല്ദാ&ര് തി�രൂ ര്

തി&ലൂA" ഓഫ്�സ്യം", 
തി�രൂര്
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1/1940/21 18-02-2022
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം കടി.പി.പി പാറപറേതതില

്  ഹൗസ,െതാഴവാന൪ .പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയ പാതാവികസനം  നഷപരിഹാരം ലഭ്മാകന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകള

പാതമകടി, പാറപറേതതില ഹൗസ,െതാഴവാന൪ .പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-1997 -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:ജി1/1891/22 18-02-2022
 
 തിരര താലകില   േകാടകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ കടി ഹാജി മളഞിപലാകല

ഹൗസ, ഇന്ന൪ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടകല വിേലജില   പേരതനെറ മകള പാതമ, കതനിയില ഹൗസ, പളളികന്,മണാ൪കാട,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-03-2000 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാതമകടി മകള 49

2 മഹമദ കടി മകന 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജമീല മകള 62

2 സഫിയ മകള 59

3 സിദീഖ മകന 53

4 സകീ൪ മകന 50

5 ഹനീഫ മകന 49

6 ഉമകലസ മകള 44

7 െമായീന കടി മകന 41

6626 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:ജി1/1892/22 18-02-2022
 
  തിരര താലകില   േകാടകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഖില.െക കലിങല ഹൗസ,

ൈകപളളികണ്, േകാടകല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടകല വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ സേരനനാഥന .െക, കലിങല ഹൗസ,

ൈകപളളികണ്, േകാടകല, േബാധിപിച അേപക   േകാടകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-2021 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1/12486/21 18-02-2022
 
  തിരര താലകില   തപേങാട   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഹാജി  പിലാകാടില

ഹൗസ,ആലതിയ൪ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തപേങാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നഫീസ ,  പിലാകാടില ഹൗസ,ആലതിയ൪, േബാധിപിച

അേപക   തപേങാട    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-12-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ബാങ് 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. 

8 പാതമ മകള 39

9 ഹഫത് മകള 37

10 സൗദത് മകള 37

11 ആയിശമ ( മനാം ഭാര്) ഭാര് 62

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉദയ മാതാവ 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ ഭാര് 70

2 അബ റസാഖ മകന 55

3 മസ മകന 52

4 അബല ഗഫ൪ മകന 50

5 കമറദീന മകന 47

6 അലിേമാന മകന 46

7 മിസിയ മകള 44

8 റസീന മകള 43

9 െമായീന കടി മകന 41

10 കദീജ മകള 39
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നമര:ജി1/12533/21 18-02-2022
 
 തിരര താലകില   താനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസതലവി s/o മഹമദ, െതകിനിേയടത

് ഹൗസ, േശാഭപറമ്, താന൪ -  676302 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബഷീ൪.ടി, s/o െതകിനിേയടത് ൈസതലവി,

തറയില ഹൗസ, താന൪ പി.ഒ- 676302, േബാധിപിച അേപക   താനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2007 -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:ജി1/1973/22 18-02-2022
 
 തിരര താലകില   താനാളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലി s/o മഹമദ കടി, െനലികല

ഹൗസ,താനാള൪  പി.ഒ-676307  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപാത   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താനാളർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ഷഫീഖ, s/o അലി, െനലികല

ഹൗസ,താനാള൪ പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   താനാളർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടത

ി 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. 

 

11 ജംഷീന മകള 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ മകന 60

2 അബ റഹാന മകന 56

3 െമായീന മകന 54

4 ഫാതിമ മകള 51

5 സകീന മകള 44

6 ബഷീ൪ മകന 43

7 റസിയ മകള 39

8 േചകമ ഭാര് 80

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞിപാതമ ഭാര് 57

2 ജസീറ മകള 37

3 സമയ മകള 33

4 മഹമദ ഷഫീഖ മകന 23
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നമര:ജി1/1975/22 18-02-2022
 
 തിരര താലകില   താനാളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ s/o കഞീത,കരിയില ഹൗസ, 

മചികല, മീനടത൪ പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപാത ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   താനാളർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അലി അഷറഫ, s/o ഹംസ, കരിയില ഹൗസ, മചികല,

മീനടത൪ പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   താനാളർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-02-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള , ഭാര്, 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:ജി1/1890/22 17-02-2022
 
  തിരര  താലകില    പറതർ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സനിൽ.ടി  േതരടി  െഹൗസ,

പടിഞാെറകര,പറതർ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ആശിത നിയമന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറതർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീബ, W/O സനിൽ ,േതരടി െഹൗസ,

പടിഞാെറകര,പറതർ, േബാധിപിച അേപക   പറതർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-12-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈ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:ജി1/1896/22 17-02-2022
 
  തിരര  താലകില    അനനാവർ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ൈസനബ  വളളികാടൻ

െഹൗസ,േചരരാൽ,അനനാവർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അനനാവർ വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ െനൗഫൽ, നടവിൽ കരമാൻ

കഴിയിൽ െഹൗസ, അനനാവർ പി.ഒ-676301,  േബാധിപിച അേപക   അനനാവർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അലി അഷറഫ മകന 51

2 ഷംസദീന മകന 49

3 നാസ൪ മകന 46

4 ഷാജിത മകള 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞമ മാതാവ 75

2 ഷീബ ഭാര് 40

3 സ്ാതി കഷ മകള 14

4 കഷപസാദ മകന 20
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അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-12-2015  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ െനൗഫൽ എൻ.െക മകന 29
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1/1897/22 17-02-2022
 
 തിരര താലകില   പറതർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണികണൻ.െക, കളേതത് െഹൗസ,

തതൂർ,പറതർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ഭമി  സംബനമായ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറതർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീജ, W/O മണികണൻ.െക,കളേതത്

െഹൗസ, തതൂർ,പറതർ, േബാധിപിച അേപക   പറതർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നട

തി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2021 -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:ജി1/12683/21 17-02-2022
 
  തിരര  താലകില    തിരനാവായ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ    ഹസൻ  ഒളകര

വീട,കാതനങാടി,എടകളം,തിരനാവായ പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരനാവായ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സൽമാൻ ഖാജ.ഒ, S/O ഹസൻ,

ഒളകര വീട,കാതനങാടി,എടകളം,തിരനാവായ പി.ഒ,  േബാധിപിച  അേപക   തിരനാവായ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2021 -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:ജി1/1755/22 17-02-2022
 
  തിരര  താലകില    ഇരിമിളിയം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഭാനമതി.െക  േകാഴികോട്

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ ഭാര് 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കദീജ . സി.െക ഭാര് 63

2 അബൾ കരീം.ഒ മകന 48

3 ഫമിത.ഒ മകള 41

4 സൽമാൻ ഖാജ.ഒ മകന 30
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വീട,െവണൂർ,ഇരിമിളിയം  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഇരിമിളിയം  വിേലജില    പേരതയെട  മകള ഭാഗ്ശീ.െക,  േകാഴികോട്

വീട,െവണൂർ,ഇരിമിളിയം പി.ഒ,  േബാധിപിച അേപക   ഇരിമിളിയം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-11-2011 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1/1754/22 17-02-2022
 
 തിരര താലകില   ഇരിമിളിയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ നായർ.െക േകാഴിേകാട

ട വീട,  െവണൂർ,ഇരിമിളിയം  പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരിമിളിയം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഭാഗ്ശീ.െക, േകാഴിേകാട്  വീട,

െവണൂർ,ഇരിമിളിയം പി.ഒ,  േബാധിപിച അേപക   ഇരിമിളിയം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വി

ചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-12-2016 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ 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  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: G1/1752/22 17-02-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sainaba Ezhuthachan Thodiyil , Vattaparambu,Irimbiliyam

P.O, Irimbiliyam 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 Kunchipokkar Ezhuthassan Thodiyil House,Irimbiliyam P.O who

expired on 26-08-2018 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 Kunchipokkar. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

applicant . The Parents are not alive Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of th

e 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഭാഗ്ശീ.െക മകള 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഭാഗ്ശീ.െക മകള 37
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നമര:ജി1/1751/22 17-02-2022
 
 തിരര താലകില   നടവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേമശ്രൻ.ടി തചിലത് െഹൗസ, നടവടം

പി.ഒ-679571  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    നടവടം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സേരാജിനി,  തചിലത്  െഹൗസ, നടവടം  പി.ഒ-679571,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-12-2012 -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:ജി1/1895/22 17-02-2022
 
 തിരര താലകില   േകാടകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആചടി മളഞിപലാകൽ െഹൗസ,

ഇന്നർ,  കണവായിൽ,ചാപനങാടി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   SRO  യിൽ  ഹാജരാകന ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടകല വിേലജില   പേരതയെട മകള പാതമ,

കതനിയിൽ െഹൗസ,പളളികന്,മണാർകാട,  പാലകാട,  േബാധിപിച  അേപക   േകാടകല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-1981 -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. 

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

1 Sainaba Wife 59

2 Saifudheen Son 40

3 Sirajudheen Son 38

4 Saifunneesa E.P Daughter 36

5 Raseena Daughter 35

6 Suhaib Son 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി ഭാര് 61

2 ജയശീ മകള 40

3 രാേജഷ മകന 42

4 രാധിക മകള 38

5 രജനി മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജമീല മകള 62
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2 സഫിയ മകള 59

3 സിദീഖ മകന 53

4 സകീർ മകന 50

5 ഹനീഫ മകന 49

6 ഉമകൽസ മകള 44

7 െമായീൻ കടി മകന 41

8 പാതമ മകള 39
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