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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 1-8754/2021 25-10-2021
 
 തിരര താലകില   തകണിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള കടി ഹാജി പി െക  പഴയകത

ത േകാേടകാടിൽ ഹൗസ,  സൗത്  അനാര,  െക ജി  പടി,  തിരർ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകണിയർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

സൈബദ പി , പഴയകത് േകാേടകാടിൽ ഹൗസ, സൗത് അനാര, െക ജി പടി, തിരർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

തകണിയർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

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

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ പി ഭാര് 58

2 വാഹിദ പി െക മകള 39

3 റഷീദ സാജിദ പി െക മകള 37

4 ഷാഹിദ പി െക മകള 34

5 ഉമൽ ൈഖർ പി െക മകള 33

6 ഹാജിറ േമാൾ പി െക മകള 29
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തി�രുത്തല് പരസ്യം
� 

ജി�1/8397/21

തിലൂക്ക്� ഓഫീ�സ്യം�, തി�രൂര്

തി�യതി� : 13 /12/ 2021

തി�രൂര് തിലൂക്ക്�ല് തിനാളൂര് വി�ല്ലേ"ജി�ല് പല്ലേരതിനായ സുനാ�.പ�,  പുന്നക്ക്ല് ഹൗ(സ്യം�,  കെ*.പുര�.  പ�.ഒ
എന്നവിരുകെ-  അനാന്തരവി*ശി�*കെ1  സ്യം�ബന്ധി�ച്ച്�  02/11/2021 കെ5  ല്ലേ*ര1  ഗസ്യംറ്റ്�  10  വി5
�  43  നാമ്പര്
10276 ല്ലേപജി�ല്  2 നാമ്പറായ�  പ്രസ്യം�ദ്ധീ�*ര�ച്ച്  പരസ്യം
ത്ത�ല് ഫീയല് നാമ്പര് ജി�1/8391/21  എന്നതും�,  എ�.പുര�
എന്നും� കെതിറ്റ്യ� അച്ച്-�ച്ച്തി� ജി�1/8397/21 എന്നും�, കെ*.പുര� എന്നും� തി�രുത്ത� വിയ�ല്ലേക്ക്ണ്ടതിണ്�. 
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തി�രുത്തല് പരസ്യം
� 

ജി�1/8599/21

തിലൂക്ക്� ഓഫീ�സ്യം�, തി�രൂര്

തി�യതി� : 13 /12/ 2021

തി�രൂര്  തിലൂക്ക്�ല്  തൃക്ക്ണ്ടി�യൂര്  വി�ല്ലേ#ജി�ല്  പല്ലേരതിനായ  പ്രഭാകരന്  പണി�ക്ക്ര്.പ�,
പര്ത്ഥസ്യംരഥി�നാ�ലയ�,  ഒഴൂര്  എന്നവിരുടെ3  അനാന്തരവികശി�കടെ7  സ്യം�ബന്ധി�ച്ച്�  02/11/2021 ടെല  ല്ലേകര7
ഗസ്യംറ്റ്�  10  വില
�  43 നാമ്പര് 10278 ല്ലേപജി�ല് 2 നാമ്പറായ� പ്രസ്യം�ദ്ധീ�കര�ച്ച് പരസ്യം
ത്ത�ല് തൃക്ക്ണ്ടി�യൂര് വി�ല്ലേ#ജി�
എന്നതി� ടെതിറ്റ്യ� അച്ച്3�ച്ച്തി� ഒഴൂര് വി�ല്ലേ#ജി� എന്ന� തി�രുത്ത� വിയ�ല്ലേക്ക്ണ്ടിതിണി�. 
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തി�രുത്തല് പരസ്യം
� 

ജി�1/6526/21

തിലൂക്ക്� ഓഫീ�സ്യം�, തി�രൂര്

തി�യതി� : 13 /12/ 2021

തി�രൂര്  തിലൂക്ക്�ല്  തിനൂര്  വി�ല്ലേ!ജി�ല്  പല്ലേരതിനായ  ബാലല്ലേ%പലന്  എന്ന  ല്ലേ%പലന്കുട്ടി�,
തെതിക്കുവി�ട്ടി�ല് ഹൗ.സ്യം�,  എന്നവിരുതെ/ അനാന്തരവികാശി�കാതെ4 സ്യം�ബാന്ധി�ച്ച്�  02/11/2021 തെല ല്ലേകാര4 %സ്യംറ്റ്�  10
വില
� 43 നാമ്പര് 10279, 10280 ല്ലേപജി�ല് 3 നാമ്പറായ� പ്രസ്യം�ദ്ധീ�കാര�ച്ച് പരസ്യം
ത്ത�ല് ല്ലേ%പലന്കുട്ടി� എന്നതി�
തെതിറ്റ്യ� അച്ച്/�ച്ച്തി� ബാലല്ലേ%പലന് എന്ന ല്ലേ%പലന്കുട്ടി� എന്ന� തി�രുത്ത� വിയ�ല്ലേക്ക്ണ്ടതിണ്�. 
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തി�രുത്തല് പരസ്യം
� 

ജി�1/3829/21

തിലൂക്ക്� ഓഫീ�സ്യം�, തി�രൂര്

തി�യതി� : 13 /12/ 2021

തി�രൂര്  തിലൂക്ക്�ല്  പര�യപുര�  വി�ല്ലേ!ജി�ല്  പല്ലേരതിനായ  മുഹമ്മദ്�  ബാവി,  ഈസ്സക്ക്നാകത്ത�,
പര�യപുര� എന്നവിരുടെ. അനാന്തരവികശി�കടെ2 സ്യം�ബാന്ധി�ച്ച്�  02/11/2021 ടെ5 ല്ലേകര2 ഗസ്യംറ്റ്� 10 വി5
� 43
നാമ്പര്  10294,  10295 ല്ലേപജി�ല്  3 നാമ്പറായ�  പ്രസ്യം�ദ്ധീ�കര�ച്ച്  പരസ്യം
ത്ത�ല് അവികശി�ക2�ല്  ക്രമനാമ്പര്  11
ല്ലേപര�ടെA സ്ഥാനാത്ത� 40 എന്ന� ടെതിറ്റ്യ� അച്ച്.�ച്ച്തി� ഫീഹദ്� എന്ന�  തി�രുത്ത� വിയ�ല്ലേക്ക്ണ്ടതിണ്�. 
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1 12156/21 13-12-2021
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞഹമദ നടകാവില നടകാവില

് വീട, െതാഴവാനര പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  GST  േകാസ െചയനതിന ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകന െമായീനകടി,

നടകാവില വീട, െതാഴവാനര പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2021 -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 12157/21 13-12-2021
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹൈസന േതാരകാടില വീട,

മചികല, വളാേഞരി പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വീടിെന ഉടമസാവകാശം മാറന ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ടി.െക സലീന,

േതാരകാടില വീട, മചികല, വളാേഞരി പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-01-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഖദിയാമകടി ഭാര് 61

2 താഹിറ നടകാവില മകള 41

3 സമീറ നടകാവില മകള 39

4 ജസീറ നടകാവില മകള 36

5 െമായീനകടി മകന 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ മകള 45

2 സൗദാബി േതാരകാടല മകള 38

3 ടി.െക. സലീന മകള 35

17732 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:ജി1 12158/21 13-12-2021
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പളളീമ േമാടനപറമില വീട,

വളാേഞരി പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനിച ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ ഇഖബാല, േമാടനപറമില

വീട, വളാേഞരി പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മതാപിതാകള 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 12159/21 13-12-2021
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ േമാടന പറമില വീട,

വളാേഞരി പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനിച ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ഇഖബാല, േമാടന പറമില

വീട, വളാേഞരി പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-11-2021 -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 12161/21 13-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജമീല മകള 59

2 റഖിയ മകള 57

3 അബള ജബാര േമാടംപറമില മകന 54

4 ൈസനബ മകള 50

5 അബല റഹിമാന േമാടനപറമില മകന 49

6 മഹമദ ഇഖബാല മകന 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജമീല മകള 59

2 റഖിയ മകള 57

3 അബള ജബാര േമാടംപറമില മകന 54

4 ൈസനബ മകള 50

5 അബല റഹിമാന േമാടനപറമില മകന 49

6 മഹമദ ഇഖബാല മകന 47
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 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അവറാനകടി കരിങറയില കരിങറയില

് വീട, െതാഴവാനര പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഉടമസാവകാശം മാറന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈറഹാനത്, കരിങറയില വീട,

െതാഴവാനര പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില

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

റ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്

30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല

മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1 12163/21 13-12-2021
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനന പളിയപറപറമില വീട,

താണിയപനകന്, െതാഴവാനര പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വീടിെന െപരമിറ് ലഭികന ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതയെട ഭാര് േദവകി,

പളിയപറപറമില വീട, താണിയപനകന്, െതാഴവാനര പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-10-2015 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട 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 12165/21 13-12-2021
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരന നായര േതവര പറമില വീട

്, കാരതല, െതാഴവാനര. പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതയെട ഭാര് ഇനിര, േതവര പറമില വീട, കാരതല,

െതാഴവാനര. പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈറഹാനത് ഭാര് 42

2 മഹമദ അനസ. െക മകന 24

3 മബീന പരവീന.െക മകന 21

4 മഹമദ അഫഹ മകന 14

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േദവകി ഭാര് 58

2 അനിത മകള 38

3 സനിത മകള 35

4 വിനീത മകള 33

5 വിനീഷ മകന 31
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വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1 12169/21 13-12-2021
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖമറനീസ പാറപറേതതില വീട,

പടിഞാകര, െതാഴവാനര പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതയെട മാതാവ കദീജ, പാറപറേതതില വീട,

പടിഞാകര, െതാഴവാനര പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-2020 -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 12170/21 13-12-2021
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാളികടിഅമ മചിങലവീട,

കാടിപരതി പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതയെട മകന കരണാകരന എം, മചിങല വീട, കാടിപരതി പി.ഒ,

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

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര ഭാര് 55

2 ശീവിദ്.ടി.പി മകള 28

3 ശീജ.ടി.പി മകള 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കദീജ മാതാവ 57

2 ഷംസദീന. പി.പി സേഹാദരൻ 42

3 ഫാതിമസഹറ സേഹാദരി 37

4 മഹമദ ഷരീഫ സേഹാദരൻ 34

5 റഫീന പാറപറേതതില സേഹാദരി 32
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന മകള 62

2 വലസല മകള 59

3 ഉണികഷന മകന 54

4 സജാത മകള 50

5 കരണാകരന.എം മകന 47
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1 12153/21 13-12-2021
 
 തിരര താലകില   തകണിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദഹാജി.ഒ ഓളിയില ഹൗസ,

തകണിയര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധാവശ്ങള ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകണിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ബഷീര, ഓളിയില ഹൗസ, തകണിയര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-02-2019 -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. 

 
നമര:ജി1 12154/21 13-12-2021
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഫിയ  േതാരകാടില ഹൗസ,

മചികല, വളാേഞരി പി.ഒ 676552 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വീടിെന ഉടമസാവകാശം മാറന ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതയെട മകള ടി.െക. സലീന,

േതാരകാടില ഹൗസ, മചികല, വളാേഞരി പി.ഒ 676552, േബാധിപിച അേപക   കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-04-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട 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 12155/21 13-12-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ ബഷീര മകന 44

2 അംജത് മകന 42

3 നസീറ മകള 40

4 പാതേമാള ഭാര് 75

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ മകള 45

2 സൗദാബി േതാരകാടില മകള 38

3 ടി.െക.സലീന മകള 35
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 തിരര താലകില   െപാനള  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാസിം വളളകനന ഹൗസ,ചാപനങാ

ടി പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പഞായത് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപാനള  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അൈസനാര, വളളകനന ഹൗസ,ചാപനങാടി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ. പി ഭാര് 63

2 റഫീഖ മകള 47

3 അൈസനാര മകന 44

4 അബള മനീര മകന 38
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1 9644/21 13-12-2021
 
 തിരര താലകില   െചറിയമണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലികടി S/o അഹമദ പതകയില

പതിയമാളിേയകല, തറയില, തലകടതര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറിയമണം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാബിറ W/o. ആലികടി, പതകയില

പതിയമാളിേയകല, തറയില, തലകടതര, േബാധിപിച അേപക   െചറിയമണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2020 -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 12539/21 14-12-2021
 
 തിരര താലകില   തലകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീന. ബി.ആര നമിയാര ൈചതം,

െതകനകറര പി.ഒ, 676551 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സരകാര ആനകല്ങള ലഭികാന േവണിയളള

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലകാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ

അജിത. എം, ൈചതം, െതകനകറര പി.ഒ, 676551, േബാധിപിച അേപക   തലകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പിതാവ 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 12479/21 14-12-2021
 
 തിരര താലകില   താനാളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിെമായീനകടി എന ബാവ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാബിറ ഭാര് 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അജിത.എം ഭരതാവ 54

2 നവീന അജിത മകന 25

3 നനന അജിത മകള 21
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െകാടപനകല ഹൗസ, താനാളര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപാത ആവശ്തിനളള ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താനാളർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പാതടി W/o.

കഞിെമായീനകടി എന ബാവ, െകാടപനകല ഹൗസ, താനാളര, േബാധിപിച അേപക   താനാളർ  വിേലജ ഓഫീസര

  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-05-1995 -

ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മതാപിതാകള 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 പാതടി ഭാര് 67

2 ൈമമന മകള 54

3 സൈലഖ മകള 45

4 സഹറ മകള 44

5 ൈസതലവി മകന 43

6 നരജഹാന മകള 41

7 െസലീന മകള 42

8 ഇസായില മകന 40

9 ശിഹാബദീന മകന 37

10 ജംഷീദ മകന 34
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1 11951/21 10-12-2021
 
 തിരര താലകില   പരിയാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി എന ചനിക േതലപറത

ത ഹൗസ, പനങാടര പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പരിയാപരം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ കടികഷന, േതലപറത് ഹൗസ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 



 
നമര:ജി1 12052/21 10-12-2021
 
 തിരര താലകില   തലകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആസ് പാങാടന ഹൗസ,

കാഞീരേകാല,െതകനകറര എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തലകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന മസകടി, പാങാടന ഹൗസ, കാഞീരേകാല,െതകനകറര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-10-2018 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കടികഷന ഭരതാവ 73

2 റീന മകള 41

3 ബിന മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സലാഹദീന മകന 44

2 മസകടി മകന 38

3 അനവരഹൈസന മകന 35

4 അഷറഫ മകന 31
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നമര:ജി1 12049/21 10-12-2021
 
 തിരര താലകില   ഇരിമിളിയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിംഹാജി പളളിയാലില

ഓണിേയാടില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇരിമിളിയം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹബീബളള, പളളിയാലില ഓണിേയാടില, െകാടമടി,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-09-2021 -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 12000/21 10-12-2021
 
 തിരര താലകില   മംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീനിവാസന S/o. കഷന മാസര, തയില

് ഹൗസ, പൂണി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അംബിക.െക.െക, തയില ഹൗസ, പൂണി, മംഗലം പി.ഒ 6765

61, േബാധിപിച അേപക   മംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2021 -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 12053/21 10-12-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ ഭാര് 63

2 ഹസന മകന 50

3 ഹൈസന മകന 48

4 അബളമതലിബ മകന 44

5 ഹബീബളള മകന 42

6 മരകാരഅലി മകന 40

7 കഞിമഹമദ മകന 39

8 ആയിശ മകള 36

9 ഫാതിമ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അംബിക ഭാര് 58

2 അവിനാഷ മകന 25

3 േമാനദാസ മകന 22

4 വരഷ മകള 19

17742 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
 തിരര താലകില   തലകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ പാങാടന ഹൗസ,

കാഞീരേകാല,െതകനകറര 676551 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ സംബനമായ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന മസകടി, പാങാടന

ഹൗസ, കാഞീരേകാല, െതകനകറര 676551, േബാധിപിച അേപക   തലകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2010 -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 12132/21 10-12-2021
 
 തിരര താലകില   മാറാകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദീപ.െക.പി S/o. പഭാകരന,

െകാേകരിചിറ, രണതാണി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാറാകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമിജ, W/o.പദീപ, െകാേകരിചിറ,

രണതാണി, േബാധിപിച അേപക   മാറാകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള 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. 

 
നമര:ജി1 12921/21 17-12-2021
 
 തിരര താലകില   െപരമണ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ.പി.ടി പാലകെതാടി ഹൗസ

്, േകാഴിെചന, വാളകളം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരമണ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നഫീസ അമലപറമില, പാലകെതാടി ഹൗസ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സലാഹദീന മകന 44

2 മസകടി മകന 38

3 അനവരഹൈസന മകന 35

4 അഷറഫ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സമിജ ഭാര് 40

2 പതിഭ.െക.പി മകള 16

3 പതീഷ കണന.െക.പി മകന 15
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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 12746/21 17-12-2021
 
 തിരര താലകില   തപേങാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയപകാശ കറിയില ഹൗസ,

ആലതിയര പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തപേങാട  വിേലജില   പേരതനെറ മകന പശാന്, കറിയില ഹൗസ, ആലതിയര പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2020 -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 12374/21 14-12-2021
 
 തിരര താലകില   മംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലന.പി പലാനി ഹൗസ, കാവേഞര

ി. പിഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന മണികണന, പലാനി ഹൗസ, കാവേഞരി.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   മംഗലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   26-07-2012 -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 നഫീസ അമലപറമില ഭാര് 57

2 ശിഹാബദീന പാലകെതാടി മകന 38

3 ആയിശ മകള 36

4 ൈമമന മകള 34

5 ഫസീല മകള 32

6 ഫരസാന മകള 28

7 നിസാമദീന.പി.ടി മകന 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര.എന ഭാര് 54

2 പശാന്.െക മകന 35

3 േരഷ.െക മകള 31
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മാധവന മകന 63

2 ചനന മകന 62

3 സഭദ മകള 64

4 രാധകമാരി മകള 48

5 ബാലകഷന മകന 55

6 മണികണന മകന 53
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1 11950/21 10-12-2021
 
 തിരര താലകില   െവടം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബളളകടി.സി.െക കേഞരി വീട, പചാടിര

ി, െവടം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവടം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഹലീമ മതലേപര, െപരിേഞരി വീട, െവടം, പചാടിരി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1 11749/21 10-12-2021
 
 തിരര താലകില   തകണിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിലകമാര.എ.എസ. കീരതി ഹൗസ

്, െതകംമറി. പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകണിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനജയ അഭിമനയ, കീരതി ഹൗസ, െതകംമറി പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-10-2021 -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 11748/21 10-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹലീമ ഭാര് 63

2 ജസീല മകള 40

3 റംസീല മകള 39

4 നബീല മകള 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ.എം ഭാര് 49

2 അനജയ അഭിമനയ.എം മകന 29

3 അരനതി അനജയ.എം മകള 26
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 തിരര താലകില   െപരമണ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിനി.പി പേടരത് ഹൗസ, മണിയംത

റ, വാളകളം പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരമണ  വിേലജില   പേരതയെട പിതാവ സബഹണ്ന, പേടരത്

ഹൗസ,മണിയംതറ,വാളകളം.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   െപരമണ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള

ജീവിചിരിപണ്.  ൈ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. 

 
നമര:ജി1 11635/21 10-12-2021
 
 തിരര താലകില   തകണിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹസന െക.െക കഴിമാടകളതില

, േനാരത് അനാര, തിരര പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകണിയർ വിേലജില   പേരതയെട ഭാര് ജാസിന, കഴിമാടകളതില, അനാര,

തിരര പി.ഒ 676101, േബാധിപിച അേപക   തകണിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-10-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള 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. 

 
നമര:ജി1 11746/21 10-12-2021
 
 തിരര താലകില   പറതർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാത അയിങലത് പറമില, കളര,

പതപളളി, പറതര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പറതർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ചനേശഖരന , S/o. ചാത, അയിങലത് പറമില, കളര,

പതപളളി, പറതര, േബാധിപിച അേപക   പറതർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-12-2010 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശരതകമാര.എ.പി ഭരതാവ 30

2 സാനവിക മകള 6 മാസം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാസിന.െക ഭാര് 44

2 ഹസ.െക.െക മകള 25

3 ഹിസാനല അമീന.െക.െക മകന 22

4 ഹനന.െക.െക മകള 15
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ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1 11747/21 10-12-2021
 
 തിരര താലകില   കറിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ.ടി.െക േതാണികടവത്, കറിപ

റം പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  LANH േകാടകല ഓഫീസില ഹാജരാകനതിനളള ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറിപറം വിേലജില   പേരതയെട മകന അബള

അമീര.ടി.െക, േതാണികടവത്,കറിപറം.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കറിപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2014 -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 11750/21 10-12-2021
 
 തിരര താലകില   തകണിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാധരന.പി ഗംഗാഭവന,

െപാേറതപടി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകണിയർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വി.നിരമല, ഗംഗാഭവന,െപാേറത്പടി, തകണിയര പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മാളകടി ഭാര് 72

2 വലസല മകള 54

3 ചനേശഖരന മകന 51

4 ബിനേമാള മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബള അമീര.ടി.െക മകന 41

2 സമയത്.ടി.െക മകള 36

3 മഹമദ നൗഫല.ടി.െക മകന 34

4 ജാബിര.ടി.െക മകന 32

5 മറിയംജാസിന.ടി.െക മകള 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വി.നിരമല ഭാര് 68
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നമര:ജി1 11953/21 10-12-2021
 
 തിരര താലകില   െപാനണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിന W/o. കഞിെമായീന, കണില

് ഹൗസ, പേനങലപടി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  SRO യില ഹാജരാകന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാനണം വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ മസഫ, കണില ഹൗസ,

പേനങലപടി, േബാധിപിച അേപക   െപാനണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1 11952/21 10-12-2021
 
 തിരര താലകില   െപാനണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിെമായീനഹാജി കണില ഹൗസ

്, പേനങലപടി, െപാനമണം.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  SROയില ഹാജരാകന ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാനണം വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ മസഫ,

കണില ഹൗസ, പേനങലപടി, െപാനമണം.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   െപാനണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2013 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

2 രാധാമണി പി മകള 46

3 ബാലസബഹണ്ന.പി മകന 43

4 മണികണന.പി മകന 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ മകള 59

2 ഫാതിമ സഹറ മകള 51

3 മഹമദ മസഫ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ മകള 59

2 ഫാതിമ സഹറ മകള 51

3 മഹമദ മസഫ മകന 49
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NOTICE

 
നമര:ജി1 12265/21 13-12-2021
 
 തിരര താലകില   അനനാവർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.കടിശങരന നായര മാടമല ഹൗ

സ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങളകളള ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അനനാവർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശശിധരന.െക S/oകടിശങരന നായര, മാടമല കനത്

ഹൗസ, ൈവരേങാട പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   അനനാവർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2021 -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 േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1 12263/21 13-12-2021
 
 തിരര താലകില   െപാനണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായീനകടി ചങണകാടില വീട

്, െപാനമണം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപാനണം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷംസദീന S/o.െമായീനകടി, ചങണകാടില വീട,

െപാനമണം, േബാധിപിച അേപക   െപാനണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2008 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശശിധരന മകന 52

2 ശിവന മകന 47

3 രാജേഗാപാലന മകന 53

4 പദീപ മകന 49

5 മിനിരാേജഷ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കദീജ ഭാര് 68

2 സാജിത മകള 49

3 ഷംസദീന മകന 45

4 മംതാസ മകള 44

5 ആരിഫ മകള 40
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നമര:ജി1 12260/21 13-12-2021
 
 തിരര താലകില   തപേങാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാരത്ായനി അമ െകാടകാടില

് ഹൗസ, ആലതിയര പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തപേങാട  വിേലജില   പേരതയെട മകള പിയസചിന, D/o.കാരത്ായനി അമ,

െകാടകാടില ഹൗസ, ആലതിയര പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   തപേങാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം

ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1 9412/21 13-12-2021
 
 തിരര താലകില   കൽപകേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മംതാസ െപാേടങല ഹൗസ,

പളളിേചാല, കലകേഞരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  - ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കൽപകേഞരി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ മഹമദഅലി, െപാേടങല ഹൗസ, പളളിേചാല,

കലകേഞരി, േബാധിപിച അേപക   കൽപകേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1 12478/21 14-12-2021
 
 തിരര താലകില   താനാളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അലി S/o. ഇബാഹിം,

കളതിങല ഒറയില ഹൗസ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപാത ആവശ്തിനളള ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താനാളർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകള സൈലഖ,

W/o.മഹമദ അലി, കളതിങല ഒറയില ഹൗസ,െക.പരം പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   താനാളർ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പിതാവ ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പിയസചിന മകള 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദഅലി.പി ഭരതാവ 76

2 നൗഷാദ.പി മകന 44

3 റിയാസ മകന 40
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ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1 12477/21 14-12-2021
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാര ശീപാദം വീട, കളമംഗ

ലം പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വീടിെന ഉടമസാവകാശം മാറന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗിരിജ, ശീപാദം (വീട) കളമംഗലം പി.ഒ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2021 -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 12476/21 14-12-2021
 
 തിരര താലകില   താനാളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞഹമദകടി.വി െവളളിയത് േഹാ

സ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപാത ആവശ്തിനളള ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   താനാളർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നബീസ, W/o.കഞഹമദകടി, െവളളിയത് ഹൗസ,

മീനടതര, േബാധിപിച അേപക   താനാളർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2020 -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 സൈലഖ ഭാര് 53

2 ഷംന മകള 37

3 സലമത് മകള 31

4 മഹമദ ഇഖബാല മകന 27

5 ഷഫ പരവീന മകള 20

6 ബീരായമ മാതാവ 81

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ ഭാര് 60

2 വിേനാദ.വി മകന 36

3 അശ്തി വിജയകമാര മകള 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നബീസ ഭാര് 63
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നമര:ജി1 12474/21 14-12-2021
 
 തിരര താലകില   താനാളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാധരന S/o. പഞനകട

ി, ഒേമടതില ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപാത ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   താനാളർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ, W/o ഗംഗാധരന, ഒേമടതില ഹൗസ, െക.പരം പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-04-2019 -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. 

 
നമര:ജി1 12473/21 14-12-2021
 
 തിരര താലകില   െവടം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായീനകടി  തായിമാെന പരകല,

ആലിനചവട, പറവണ.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങളകളള ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവടം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആസ്േമാള,

W/o.െമായീനകടി, തായിമാെന പരകല, ആലിനചവട, പറവണ.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   െവടം  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-10-2021 -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. 

2 സകീന മകള 43

3 ഷാഹലഹമീദ മകന 41

4 സൈലഖ മകള 38

5 മഹമദ അനവര മകന 39

6 ഷരീഫ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ഭാര് 66

2 ജിേജഷ മകന 42

3 രാേഗഷ മകന 40

4 ജിനിഷ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആസ്േമാള ഭാര് 68

2 അബസലാം മകന 51

3 സഫറ മകള 47

4 ഷംസനീസ മകള 44

5 നസറത് മകള 42
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6 അനസാരബാബ മകന 36

7 മഹമദ മനീര മകന 32
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1 12372/21 14-12-2021
 
 തിരര താലകില   നിറമരതർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാധരന െകാലപറമില ഹൗസ,

നിറമരതര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നിറമരതർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിജയന മതലേപര, െകാലപറമില, പതമാട,

നിറമരതര പി.ഒ 676109, േബാധിപിച അേപക   നിറമരതർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-10-2021 -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 12309/21 14-12-2021
 
 തിരര താലകില   എടയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണന നായര െതകിനിയകത്

ഹൗസ,വടകമം എടയര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സലതിെന ഉടമാവകാശ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എടയർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േദവകി, െതകിനിയകത് ഹൗസ,വടകമം

എടയര, േബാധിപിച അേപക   എടയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-2021 -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 12616/21 14-12-2021
 
 തിരര താലകില   തലകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണേഗാപാലന  S/o.

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയന മകന 53

2 ഭാസരന മകന 47

3 പസന മകള 46

4 പിയ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േദവകി ഭാര് 68

2 രതീഷ.ടി മകന 39
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നാരായണേമേനാന, േപാലപറമത് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് & വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സധ,

േപാലപറമത്, െതകനകറര പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   തലകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2021 -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 12612/21 14-12-2021
 
 തിരര താലകില   തലകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണന നിരതല ഹൗസ, മാങാടിരി

. പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തലകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീന, നിരതല ഹൗസ, മാങാടിരി പി.ഒ, മലപറം ജില, േബാധിപിച അേപക

തലകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2021 -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 12611/21 14-12-2021
 
 തിരര താലകില   താനാളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.മഹമദാലി പതനപരകല ഹൗസ

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

സർടിഫികറിനായി   താനാളർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫാതിമ, W/o. മഹമദാലി, പതനപരകല ഹൗസ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-03-2006 -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 സധ ഭാര് 50

2 ശരത് മകന 31

3 ശ്ാമന് മകള 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീന ഭാര് 48

2 അനപ.എന മകന 27

3 അഞന.എന മകള 24
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നമര:ജി1 12540/21 14-12-2021
 
 തിരര താലകില   േകാടകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞവറ െചരട ഹൗസ, കരിയാട,

ഇന്നര.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശം െതളിയികനതിനളള ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടകല വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹാരിസ.സി,

െചരട ഹൗസ, കരിയാട, ഇന്നര പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   േകാടകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-09-1994 -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 12538 14-12-2021
 
 തിരര താലകില   തപേങാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ െഷരീഫ താണികാട ഹൗസ

്, െകാടകല പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തപേങാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷഹന, താണികാട ഹൗസ, െകാടകല പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകല ജീവിചിരിപണ്  ൈമനര  താെഴയള

ലിസില  കമ നമര  3 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 ഫാതിമ ഭാര് 68

2 സീനത് മകള 52

3 അഷറഫ മകന 50

4 റംല മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആസ് ഭാര് 54

2 ഷിഹാബ മകന 40

3 നസത് മകള 38

4 ഹാരിസ മകന 36

5 റാബിയ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െമായീനകടി പിതാവ 72

2 ഇയാതമ മാതാവ 63
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നമര:ജി1 12534/21 14-12-2021
 
 തിരര താലകില   െപാനള  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞഹമദകടി എളമലകാട്, കരിയാട

്, ഇന്നര പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപാനള  വിേലജില   പേരതനെറ മകന സൈഹല.ഇ.െക, എളമലകാട് വീട, കരിയാട, ഇന്നര

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

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-11-2021 -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 12483/21 14-12-2021
 
 തിരര താലകില   െചറിയമണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ബഷീര S/o.കഞിരായിന

, പറമത് ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറിയമണം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആസ്, W/o.മഹമദ ബഷീര, പറമത് ഹൗസ,

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

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

3 ഷഹന ഭാര് 34

4 മഹമദ ഷായിദ മകന 15

5 അബല ബാസിത് മകന 10

6 അബല ആദില മകന 07

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ.െക ഭാര് 60

2 റസിയ ഷമീം മകള 39

3 സൈഹല.ഇ.െക മകന 37

4 സലവ.ഇ.െക മകള 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആസ് ഭാര് 48

2 അസാബി മകള 32

3 അഷര മകന 30

4 മഹമദ അഫല മകന 27

5 ഉമഹബീബ മകള 25

6 അനസാരി മകന 22
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7 അനസില മകന 15

8 കദീസ മാതാവ 87

21st December 2021Revenue Department17759
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1 12482/21 14-12-2021
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.എ.ചാത െമാടകനപറമില വീട

്, വളാേഞരി. പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േവലായധന. എം.സി, െമാടകനപറമില വീട,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-03-1993 -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 12531/21 15-12-2021
 
 തിരര താലകില   തപേങാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ െഷഫിന ഫരഹാന.പി

െപാേനത് ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  LIC ഓഫീസില ഹാജരാകനതിനളള ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തപേങാട  വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ സാജദീന,

െപാേനത് ഹൗസ, തപേങാട പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   തപേങാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-11-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള

ജീവിചിരിപണ്  ൈ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 േവലായധന.എം.സി മകന 58

2 ശകനള മകള 54

3 ചിതാവതി.എം.സി മകള 47

4 പഷ.എം.പി മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാജദീന പിതാവ 46

2 ഹാജറ മാതാവ 43

3 സാന ജഷീല സേഹാദരൻ 21
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നമര:ജി1 12487/21 15-12-2021
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപടി പാലകില വീട, െകാടാരം,

വളാേഞരി പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീകമാരന, െമാടകനപറമില വീട, വളാേഞരി പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-1989 -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 11636/21 14-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that A.MOIDEEN KUTTY NISHATH (H), THEKKUMMURI (PO),

TIRUR, TRIKKANDIYUR, Trikkandiyur 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 SALEENA NALAKATH NISHATH (H),

THEKKUMMURI (PO), TIRUR, TRIKKANDIYUR who expired on 10-04-2021 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 SALEENA NALAKATH. that it is proposed to

issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . Parents expired Hence, it is proposed to issue a lega

l 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

 

4 മഹമദ സജാദ സേഹാദരൻ 14

5 മഹമദ ഷഹബിന സേഹാദരൻ 9

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീകമാരന മകന 69

2 േവലായധന.എം.സി പൗതൻ 58

3 ശകനള പൗതി 54

4 ചിതാവതി. എം.സി പൗതി 47

5 പഷ.എം.പി പൗതി 41

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

1 MOIDEEN KUTTY.A Husband 77

2 SANAL BABU AZHIKKOTTIL Son 52

3 BABY SAPNA.A Daughter 46

4 SHEHAZAB.A Son 41

21st December 2021Revenue Department17761
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