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Malappuram District

 
Thirur Taluk

 
NOTICE

 
:ജി1-6931/2021  05-09-2021
 
 തിരര താലകില   േകാടകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണികടി  കിഴെക വീടിൽ ഹൗസ

്  നായടിപാറ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടകല വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി മകൻ ഉണികഷൻ െക വി ,  േബാധിപിച അേപക

േകാടകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2016  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉണികഷൻ െക വി മരണെപട
സേഹാദരിയെട

മകന 57

2 ചനൻ മരണെപട സേഹാദരിയെട മകന 55

3 ശീധരൻ മരണെപട സേഹാദരിയെട മകന 50

4 സേരാജിനി മരണെപട സേഹാദരിയെട മകള 49

5 സബഹണ്ൻ മരണെപട
സേഹാദരെൻറ

മകന 52

6 നനിനികടി മരണെപട സേഹാദരെൻറ മകള 51

7 സേരഷകമാർ മരണെപട
സേഹാദരെൻറ

മകന 48
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Malappuram District

 
Thirur Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 1  3830/ 2021 08-09-2021
 
 തിരര താലകില   പരിയപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാളിയമ  ആടിരികൽ ഹൗസ ,താനർ

,പരിയാപരം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരിയപരം വിേലജില   പേരതയെട മകള പസന , ചിറകൽ േമതൽ ,പരിയാപരം  , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-12-2020  -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  14794/ 2019 15-09-2021
 
  തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലികടി   കടവത് പറമിൽ

,ൈപങണർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ബീകടി  ,  കടവത് പറമിൽ ,ൈപങണർ പി  ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-02-2018 -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 േമാഹനൻ മകന 50

2 പസന മകള 60

3 േശാഭ മകള 58

4 സീത മകള 47

5 സാജൻ  (മരണെപട മകെന മകൻ ) പൗതൻ 45

6 ബിനി (മരണെപട മകെന മകൾ ) പൗതി 44

7 ദിലിൻ (മരണെപട മകെന മകൻ ) പൗതൻ 31

8 ജിബിൻ (മരണെപട മകെന മകൻ ) പൗതൻ 26

9 നിതിൻ (മരണെപട മകെന മകൻ ) പൗതൻ 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീകടി ഭാര് 74
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2 മഹമദ കടി മകന 49

3 ൈമമന മകള 45

4 സൗദ മകള 45

5 മൻസർ അലി മകന 44

6 റസീന മകള 35

7 റിയാസ മകന 34

8 അഫഷിൻ അബൾ ഖാദർ െക പി
(മരണെപട മകൻറ  )

മകന 6

9 മഹമദ അബഹിൻ െക പി (    "   ) മകന 5
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Malappuram District

 
Thirur Taluk

 
NOTICE

 
:ജി1-7059/2021 02-09-2021
 
 തിരര താലകില   െപാനമള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഫസൽ  േവലൻ പലാകൽ

േവലൻ പലാകൽ ഹൗസ  പളിയാലിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാനമള വിേലജില   പേരതനെറ അചന െമായതീൻ , േവലൻ പലാകൽ േവലൻ

പലാകൽ ഹൗസ  പളിയാലിൽ , േബാധിപിച അേപക   െപാനമള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-02-2021 -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. 

 
:ജി17057/2021 05-09-2021
 
  തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ ഷകർ ടി  െക  െതേക

പീടിേയകൽ കളതിൽ ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിസിറിയ െക വി , െതേക പീടിേയകൽ

കളതിൽ ഹൗസ  , േബാധിപിച അേപക   കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2021  -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. 

 
:ജി1-7107/2021 05-09-2021
 
 തിരര താലകില   വളവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റഖിയ  െപാടേചാല ഹൗസ പാറകട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െമായതീൻ അചന 61

2 നബീസ അമ 51

3 ഷബന ഭാര് 31

4 ആദിൽ മബാറക് വി പി മകന 7

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിസിറിയ െക വി ഭാര് 54
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വളവനര വിേലജില   പേരതയെട മകന സാജിദ  െപാടേചാല ,  െപാടേചാല ഹൗസ ,  േബാധിപിച  അേപക

വളവനര വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-03-2021  -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. 

 
No: G1-7053/2021 02-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Geetha Panichakathil Alinchuvadu , Niramaruthur Village,

Thirur 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 Binoj K  Kaliyarthodil House NIramaruthur who expired on 12-11-2020 and that it has been

reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late Binoj K . that it is

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

heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any against the

issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar , 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

 
No: G1-4931/2021 03-09-2021
 
  Notice is hereby given to all  to whom it  may be concern that Nambi Madathil  Ashiq Nambi madathil  Kozhichena

Valakulam, Perumanna Village, Thirur 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 Nambi Madathil Abu Nambi madathil Kozhichena Valakulam

who expired on 08-04-2021 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 Nambi Madathil Abu. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this

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

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

person before the Tahasildar , 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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഹമദകടി ഭരതാവ 71

2 സാജിദ െപാടേചാല മകന 51

3 ബഷറ പി സി മകള 45

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

1 Geetha P Mother 56
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Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Nambi Madathil Fathimabi Wife 70

2 Manzoor Son 52

3 Makbool Hassan Son 50

4 Maasood Hassan Son 50

5 Nambi Madathil Ashiq Son 46
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Malappuram District

 
Thirur Taluk

 
NOTICE

 
:ജി1 -7055/2021 05-09-2021
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലങൽ മരകാർ  ആലങൽ ഹൗസ

്  കാവംപറം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മാറിയാമ , ആലങൽ ഹൗസ െതാഴവാനർ പി ഓ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-01-2020 -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. 

 
:ജി1-6934/2021 05-09-2021
 
 തിരര താലകില   താനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബരാജൻ വി െക  േവടവേഞരി കനത

്  ഹൗസ  നമീശൻ  േറാഡ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീബ , േവടവേഞരി കനത് ഹൗസ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-01-2021 -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 മറിയാമ ഭാര് 84

2 െഷരീഫ മകള 64

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ പി ഭാര് 43

2 ഷിബിനിരാജ വി െക മകള 21

3 ഷിജിനിരാജ വി െക മകള 16
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Malappuram District

 
Thirur Taluk

 
NOTICE

 
No: G1-6782/2021 01-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Mohammed Ashique K P Koruvante Purakkal (H) of

Chappapdi, Tanur 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 Kunnath Mohamed Koya S/o Kunnath Hussan Koruvante

Purakkal  who expired on 29-12-2020 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled

below are the legal heirs of the said late Kunnath Mohammed Koya S/o Kunnath Hussan. that it is proposed to issue a

legal heirship certificate according to this to the applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate

accordingly in favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said

legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar , 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

 

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

1 Imbichumma Mother 76

2 Kunhumol Wife 45

3 Mohammed Ashique K P Son 22

4 Fathima Rinsha K P Daughter 12

5 Fathima Hiba K P Daughter 9
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Tirur  Taluk
Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ Pn1˛8854/2021. 2021 sk]v‰w-_¿ 18.

22˛6˛2021˛mw Xob-Xn-bnse 25˛-mw \º¿ tIcf Kk‰n¬ \º-¿ 25 (hm-eyw-˛X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-

W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq kπn-sa‚ v hn`m-KØn¬ t]Pv 45-˛¬  13˛-mw- \ºcmbn {]kn-≤oI-cn®

Pn1-˛2252/2021˛-mw \º¿ ]c-ky-Øn¬ {Ia \º¿ (9) Bbn _jo¿ aI≥ 36 hbkv F∂-bm-sf-°qSn

Dƒs∏-SpØn Xn-cpØnhmbn-t°-≠-Xm-Wv.

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