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Malappuram District

 
Thirur Taluk

 
NOTICE

 
:ജി1-7049/2021    05-09-2021
 
 തിരര താലകില   െചറിയമണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായ  കണമടയിൽ ഹൗസ തറയി

ൽ തലകടതർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറിയമണം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബബകർ ജംഷീർ , കണമടയിൽ ഹൗസ തറയിൽ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-6783/2021     05-09-2021
 
 തിരര താലകില   താനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചറകഞിേകായ തങൾ      കണാംതള

ി  നലൻറകത്  ഹൗസ      എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താനര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഷഹ ബീവി  , കണാംതളി നലൻറകത്

ഹൗസ    , േബാധിപിച അേപക   താനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് 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 െക അമ 81

2 സഫിയ എ െക ഭാര് 55

3 അബബകർ ജംഷീർ മകന 36

4 ലകാൻ െക എ മകന 34

5 സൗലത് െക മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഖിയ ഭാര് 50

2 ഷഹ ബീവി െക എ മകള 29

3 ശമീമ  ബീവി മകള 32
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Malappuram District

 
Thirur Taluk

 
NOTICE

 
:ജി1-7954/2021     15-09-2021
 
  തിരര താലകില   പറതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപമാവതി   കരിയൻ വീട പറതർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പറതര വിേലജില   പേരതയെട മകള മനീഷ , കരിയൻ വീട പറതർ , േബാധിപിച അേപക   പറതര വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2018 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-8037/2021     15-09-2021
 
 തിരര താലകില താനാളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ  അമലകളങര ഹൗസ താനാള

ർ േകരളാധിശ്രപരം      എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  താനാളർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഷ , അമലകളങര ഹൗസ താനാളർ േകരളാധിശ്രപരം

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് 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 എം മേനാജ കമാർ മകന 41

2 മനീഷ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷ ഭാര് 48

2 ശീജിത് മകന 28

3 സീഷ എ െക മകള 24

12th October 2021Revenue Department8215
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Malappuram District

 
Thirur Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 1 6966/ 2021 05-09-2021
 
  തിരര താലകില   തകണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  അരയാലിങൽ ഹൗസ

് തകണിയർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകണിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൈബദ , അരയാലിങൽ ഹൗസ തകണിയർ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2010 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 6929/ 2021 03-09-2021
 
 തിരര താലകില   കലപകേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരകാർ ഹാജി  െനലിേശരി ,റംല

മനസിൽ ,അതിരമട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കലപകേഞരി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹൈസൻ െനലിേശരി  ,  െനലിേശരി  ഹൗസ ,

േബാധിപിച അേപക   കലപകേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-05-2006  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 7058 / 2021 02-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ ഭാര് 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ എൻ മകന 66

2 ഹൈസൻ െനലിേശരി മകന 63

3 കഞി െമായദീൻകടി മകന 61

4 ഹംസ മകന 60

5 പാതമ െനലിേശരി മകള 55

6 ആസ് മകള 51

7 റംല മകള 49
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  തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വടേകകര കഷൻ  പേനകാട്

വടേകകര ഹൗസ ,െതാഴവാനർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മണികണൻ , വടേകകര ഹൗസ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2002 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 6609/ 2021 08-09-2021
 
  തിരര  താലകില    തിരണവയ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   യാഹ  നടകാവപറമിൽ

നടകാവപറമിൽ തിരനാവായ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരണവയ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഫിയ എൻ  പി , നടകാവപറമിൽ

തിരനാവായ , േബാധിപിച അേപക   തിരണവയ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 7052 / 2021 05-09-2021
 
  തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന നമ്ാർ  പറയത് വീട

,െതാഴവാനർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതയെട മകന േഗാപകമാർ , പറയത് വീട , േബാധിപിച അേപക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവയാനി മകള 63

2 െപാൻവലി മകള 61

3 സരസ്തി മകള 57

4 മണികണൻ വടേകകര മകളെട ഭർതാവ 55

5 രാജൻ വടേകകര മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ ഭാര് 56

2 െമഹറനീസ എൻ പി മകള 36

3 കമറനീസ എൻ പി മകള 33

4 സമയ എൻ പി മകള 27

5 മഹമദ ഷഹദ എൻ പി മകന 19

6 ഷഹദിയ എൻ പി മകള 17
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കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-10-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 7908/2021 15-09-2021
 
  തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ  ആലങൽ  വീട

കരിേപാൾ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഖദീജ, ആലങൽ  വീട കരിേപാൾ പി ഒ , േബാധിപിച

അേപക   കാടിപരതി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 7806/ 2021 15-09-2019
 
 തിരര താലകില   േകാടകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമ  ഉളാടേശരി ഹൗസ ,കാവതികളം

പി ഒ ,േകാടകൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    േകാടകല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ആസ് ,  ഉളാടേശരി  ഹൗസ ,കാവതികളം പി  ഒ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-04-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപകമാർ മകന 59

2 സതീേദവി െക മകള 58

3 ബാേലഷ കകനിയിൽ മകന 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ ഭാര് 58

2 ഹഫത് മകള 41

3 ശിഹാബദീൻ മകള 40

4 മഹമദ സാദിഖ മകന 32

5 ഷമീമ മകള 28

6 മഹമദ സ്ാബിർ ആലങൽ മകന 25
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:ജി 1 7905/ 2021 15-09-2021
 
 തിരര താലകില   തകണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക നാരായണൻകടി  അഭിലാഷ

ഹൗസ ,ലളിതകലാസമിതി  േറാഡ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    തകണിയര  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  കമലം  ,  അഭിലാഷ  ഹൗസ

,ലളിതകലാസമിതി േറാഡ , േബാധിപിച അേപക   തകണിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-06-2012 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 8044/ 2021 15-09-2021
 
 തിരര താലകില   തിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റഖിയ  െപരേങാടൻ ഹൗസ ,പാൻ ബസാ

ർ  ,തിരർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷിബ െപരേങാടൻ , െപരേങാടൻ ഹൗസ ,പാൻ ബസാർ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    30-08-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 7649/ 2021 15-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആസ് ഭാര് 52

2 സഹീർ ഉളാടേശരി മകന 37

3 റസിയ മകള 35

4 ൈഖറനീസ മകള 33

5 റാഹില മകള 26

6 സമയ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലം ഭാര് 82

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന ഷഹല പി മകള 45

2 ഷിബ െപരേങാടൻ മകന 43

3 ഷിന ഷലീല മകള 38
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 തിരര താലകില   ഒഴര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷീജ എം  മളമകിൽ ഹൗസ ,അയായ ,ഒഴർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഒഴര വിേലജില   പേരതയെട മകന ജിഷ പി , മളമകിൽ ഹൗസ ,അയായ ,ഒഴർ , േബാധിപിച അേപക   ഒഴര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-

10-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് 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 ജിഷ പി മകന 25

8220 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



MALAPPURAM DISTRICT

Tirur Taluk

III)

‘ ’ ‘ ’

ERRATUM NOTICE

No. G1-2089/2021.

27th August 2021.

The details of legal heirs of late Faizal Kapoorath Ibrahim Kutty, Valavannur Village, Tirur Taluk

as published in Kerala Gazette No. 2, Volume No. X, Part III, Commissionerate of Land Revenue

Section Page No. 121 as ‘Shilna’ may be read as ‘Dhilna’.

Taluk Office, (Sd.)

Tirur. Tahsildar.
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Malappuram District

 
Thirur Taluk

 
NOTICE

 
:ജി1-8136/2021 17-09-2021
 
 തിരര താലകില   താനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞീത ഹാജി  േകാടകാരൻ മണപറത്

താനർ പനങാടർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വി വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   താനര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഹാജറ , േകാടകാരൻ മണപറത് താനർ പനങാടർ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-01-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-6928/ 2021 03-09-2021
 
 തിരര താലകില   തിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  കടകിൽ ഹൗസ േകാട് ആലിൻചവട

്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തിരര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സകീർബാബ , കടകിൽ ഹൗസ ആലിൻചവട , േബാധിപിച അേപക   തിരര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-08-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിരിയാമ ഭാര് 71

2 മസതഫ മകന 54

3 ഹാജറ മകള 48

4 മഹമദ റഫീഖ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമകടി ഭാര് 57

2 സകീർ ബാബ മകന 37

3 റിയാസ െക മകന 35

4 ഫായിസ െക മകന 34

5 മഹമദ സമീർ െക മകന 30
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:ജി1-7642/2021 08-09-2021
 
 തിരര താലകില   നിറമരതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ജനാർദനൻ  ചിതിര ഹൗസ മങാട

്  നിറമരതർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നിറമരതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹരീഷ എം ,  ചിതിര ഹൗസ മങാട നിറമരതർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-7260/2021 05-09-2021
 
 തിരര താലകില   ആനനവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാമ  ആലങൽ ഹൗസ ബാവപടി

ആനനവർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആനനവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പാതമ എന സാറ , ആലങൽ ഹൗസ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-6784/2021 02-09-2021
 
  തിരര താലകില   െപാനമണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിമഹമദ  നാരങാവിൽ

ചകറികൽ  ഹൗസ  ആദേശരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാനമണം വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ സഫവാൻ , നാരങാവിൽ

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശികല എം ഭാര് 61

2 ഹരീഷ മങാട് മകന 32

3 ഗിരീഷ എം മകന 31

4 നിധീഷ എം മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ എന സാറ ഭാര് 67

2 അബൾ കരീം ആലങൽ മകന 50

3 അബദ റസാക് ആലങൽ മകന 46

4 കദീജ മകള 42

5 മഹമദ ഷരീഫ മകന 31
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റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-7108/2021 05-09-2021
 
 തിരര താലകില   വളവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റിജേമാൻ  െചനകപറമിൽ വളവനർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വളവനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഭിഷ  , െചനകപറമിൽ , േബാധിപിച അേപക   വളവനര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് 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 പി എൻ ഭാര് 64

2 ൈറഹാനത് മകള 45

3 സാജിത എൻ സി മകള 44

4 സൈലഖ മകള 39

5 ഉൈമബ എൻ സി മകള 37

6 റാബിയ എൻ സി മകള 32

7 മഹമദ സഫവാൻ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഭദ അമ 66

2 പഭിഷ ഭാര് 36

3 ൈവഗ സി പി മകള 12

4 സമദ സി പി മകള 7

5 അദി സി പി 8 മാസം) മകള 0
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Malappuram District

 
Thirur Taluk

 
NOTICE

 
No: G1-8467/2021 16-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Jaseera Puthiyakath House Kottayi North, Mangalam

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

purposes in respect of the legal  heirs of late Afsal Puthiyakath Puthiyakath House Kottayi North who expired on 11-04-2021

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 Afsal Puthiyakath. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  Hence, i

t 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 ,

Thirur 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

 
:ജി1-8046/2021 10-09-2021
 
 തിരര താലകില   തകണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാലതി  ചിത ഹൗസ തകണിയർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട ഭരതാവ  തകണിയര വിേലജില    ബാലകഷൻ െക , ചിത ഹൗസ തകണിയർ , േബാധിപിച അേപക

തകണിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് 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 Mariyambeevi Mother 68

2 Jaseera Wife 35

3 Anal Aboobackar P Son 11

4 Ayisha Liya P Daughter 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലകഷൻ െക ഭരതാവ 80

2 ചിത മരളീധരൻ മകള 48

3 സേനാഷ നായർ മകന 46

4 സതീഷ നായർ മകന 42
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:ജി1-7054/2021 05-09-2021
 
 തിരര താലകില   നിറമരതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിന ഉമ  അതാണികൽ ഹൗസ

ഉണിയാൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള  നിറമരതര വിേലജില   പാതിമ ,  ൈതവളപിൽ ഉണിയാൽ(H) , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-02-1989  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-7056/2021 05-09-2021
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലി എം  േമേലതിൽ (ഹൗസ) മചിക

ൽ വളാേഞരി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര്   കാടിപരതി വിേലജില   കദീജ , േമേലതിൽ വീട വളാേഞരി , േബാധിപിച അേപക

 കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-6971/2021 31-08-2021
 
 തിരര താലകില   തിരനാവായ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈബദ  ചങമളി മാളിേയകൽ

തിരനാവായ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട സേഹാദരി  തിരനാവായ  വിേലജില    ഖദീജ , ചങമളി മാളിേയകൽ തിരനാവായ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-01-2004 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതിമ മകള 69

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ ഭാര് 52

2 െസനജ േമേലതിൽ അലി മകന 34

3 ഷിറിൻ എം മകന 32

4 സജാദ എം മകന 29
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ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ കടി സി എം സേഹാദരി 58

2 കഞിപാതമ സി എം സേഹാദരി 56

3 ൈസനബ സേഹാദരി 54

4 ഖദീജ സി എം സേഹാദരി 47
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