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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-4031/21 16-11-2021
 
 തിരര താലകില   േകാടകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലവികടി ഹാജി എനകഞാപ ഹാജ

ി  െചമകന  ഹൗസ,പലിേകാട,േകാടകല  .പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടകല വിേലജില   പേരതനെറ മകന സിറാജദീന.സി,

െചമകന ഹൗസ,പലിേകാട,േകാടകല .പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   േകാടകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-11-2020  -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. 

 
നമര:ജി1-8131/21 18-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ ഭാര് 77

2 മംതാസ മകള 58

3 ഖാലിദ .സി മകന 53

4 ഹംസ മകന 50

5 ഫാതിമ മകള 48

6 ജാഫര മകന 47

7 സലീഖ .സി മകള 45

8 ൈറഹാനത് .സി മകള 43

9 സൗദ മകള 41

10 സമയ .സി മകള 39

11 അബള െചമകന മകന 36

12 ഉമര ഫാറഖ മകന 34

13 സിറാജദീന .സി മകന 31

14 റിസ വാനത് .സി   -മരണെപട മകെന മകള 34

15 സലമാന െചമകന  -മരണെപട മകെന മകന 29

16 െഷരീഫ  -മരണെപട മകെന മകള 40

17 െസമീറ- മരണെപട മകെന മകള 39

18 ഷാജഹാന െചമകന   -മരണെപട മകെന മകന 35

19 സാദിഖ അലി. സി-  മരണെപട മകെന മകന 30

20 ഷകീബ  -മരണെപട മകെന മകള 29
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  തിരര  താലകില   താനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീപാത ഏനീന ൈവദ്രകത്

ഹൗസ,രായിര  മംഗലം,താനര .പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    താനര വിേലജില   പേരതയെട  മകന മഹമദ റാസിത .എ.വി,  ഏനീന

ൈവദ്രകത് ഹൗസ,രായിര മംഗലം,താനര .പി.ഒ,  േബാധിപിച അേപക   താനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-02-2011  -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. 

 
No: G1-9310/21 19-11-2021
 
 Notice is hereby given to all  to whom it may be concern that Jayachandran .K.E Krishna Nivas,Naduvattam .P.O,

Naduvattom Village, Tirur Taluk of Malappuram District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce

before outside state purpose in respect of the legal  heirs of late K.P.Chandrangadan Krishna Nivas,  Maniyamkadu,

Naduvattam .P.O who expired on 21-07-2021 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 K.P.Chandrangadan. 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 , 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

 
നമര:ജി1-7337/21 19-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിമരകാര .ഇ.വി ഭരതാവ 63

2 സഫറ എ.വി മകള 40

3 അഫിന മകള 36

4 ഉൈമബാന മകള 34

5 റസിയ മകള 32

6 മഹമത റാസിത. എ.വിി മകന 31

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

1 K.E. Chandrakumari Daughter 70

2 Jayachandran .K.E Son 66

3 Chandralekha.K.E Daughter 62

4 Geetha Mohan .K.V Daughter in law 54

5 Gayathri Mohan.K.V Grand Daughter 32

6 Avanthi Mohan.K.V Grand Daughter 28
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  തിരര താലകില   താനാളർ    വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടന .എം.പി  മതംപറമില

ഹൗസ,െക..പരം.പി.ഒ,താനാളര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപാത  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താനാളർ   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാവിതി .എം.പി,  മതംപറമില

ഹൗസ,െക..പരം.പി.ഒ,താനാളര, േബാധിപിച അേപക   താനാളർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2021 -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. 

 
നമര:ജി1-8224/20 19-11-2021
 
  തിരര  താലകില    തകണിയർ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ടി.വി.നാരായണന

താഴെതവീടില,മതര,തിരര .പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  തിരര മനിസിപാലിറിയിലം മറം ഹാജരാകനതിനായി

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകണിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന

നിഖില , താഴെതവീടില,മതര,തിരര .പി.ഒ,  േബാധിപിച അേപക   തകണിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2019  -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. 

 
നമര:ജി1-11014/21 18-11-2021
 
  തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലളിതകമാരി,  ഒഴികൽ പറമിൽ

െഹൗസ,കഞിപര,കരിേപാൾ .പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വീടിൻെറ ഓണർഷിപ്  മാറന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതയെട മകന ൈബജ

ഒഴികൽപറമിൽ, ഒഴികൽ പറമിൽ െഹൗസ,കഞിപര,കരിേപാൾ .പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കാടിപരതി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

08-2011  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി .എം.പി ഭാര് 48

2 സജിത് .എം.പി മകന 29

3 ശീജിത മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എന.പി.. സേരാജിനി ഭാര് 65

2 നിഷ ടി.വി മകള 45

3 നീന .ടി.വി മകള 42

4 ടി.വി.നിഖില മകന 38
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ം 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 ൈബജ ഒഴികൽപറമിൽ മകന 33

2 സേരഷബാബ. ഒ.പി മകന 32

3 ബിജ മകന 30

4 വിനീഷ ഒഴികൽപറമിൽ മകന 28
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-11014/21 18-11-2021
 
  തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലളിതകമാരി,  ഒഴികൽ പറമിൽ

െഹൗസ,കഞിപര,കരിേപാൾ .പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വീടിൻെറ ഓണർഷിപ്  മാറന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതയെട മകന ൈബജ

ഒഴികൽപറമിൽ, ഒഴികൽ പറമിൽ െഹൗസ,കഞിപര,കരിേപാൾ .പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കാടിപരതി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

08-2011  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-11016/21 18-11-2021
 
  തിരര താലകില   േകാടകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസതാലിഹാജി .െക കലിങൽ

െഹൗസ,പാലതറ,േകാടകൽ  .പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  സംബനമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടകല വിേലജില   പേരതനെറ മകന െമായ .െക,

കലിങൽ െഹൗസ,പാലതറ,േകാടകൽ .പി.ഒ,  േബാധിപിച അേപക   േകാടകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകൾ 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈബജ ഒഴികൽപറമിൽ മകന 33

2 സേരഷബാബ. ഒ.പി മകന 32

3 ബിജ മകന 30

4 വിനീഷ ഒഴികൽപറമിൽ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ ഭാര് 65

2 ഫാതിമ സഹറ കലിങൽ മകള 46

3 സാജിത മസഫ മാടമൽ മകള 44

4 െമായ.െക മകന 36
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നമര:ജി1-11017/21 18-11-2021
 
 തിരര താലകില   േകാടകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ കമറമിൽ, കമറമിൽ

െഹൗസ,േകാടർ  ,േകാടകൽ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപാത  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േകാടകല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ജലജ പഴങടവിൽ,  കമറമിൽ

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ 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:ജി1-11018/21 18-11-2021
 
  തിരര താലകില   േകാടകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമകഷൻ.  ആർ .പി  രമ്ശീ

െഹൗസ,മരവടം,കാടാമഴ പി.ഒ,േകാടകൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േകാടകല വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  നിർമലകമാരി  .െക,  രമ്ശീ

െഹൗസ,മരവടം,കാടാമഴ പി.ഒ,േകാടകൽ, േബാധിപിച അേപക   േകാടകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-11020/21 18-11-2021
 
 തിരര താലകില   േകാടകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാനത് രവീനനാഥൻ നിർമാല്ം

5 സൈബദ .െക മകള 31

6 ഷിഹാബദീൻ മകന 28

7 അസ െഷറിൻ .െക മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജലജ പഴങടവിൽ ഭാര് 51

2 ഹരിത കമറമിൽ മകള 27

3 ഹദ്.െക മകള 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിർമലകമാരി .െക ഭാര് 50

2 രമ്.െക മകള 34

3 രശി.െക മകള 22
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െഹൗസ,പഴികന്,കറിപറം .പി.ഒ,േകാടകൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സബ രജിസാർ ഓഫീസ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േകാടകല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  നിർമല,

നിർമാല്ം െഹൗസ,പഴികന്,കറിപറം .പി.ഒ,േകാടകൽ, േബാധിപിച അേപക   േകാടകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-09-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകൾ 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:ജി1-11019/21 18-11-2021
 
 തിരര താലകില   േകാടകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീനാകികടി അമ.എ.െക അചായത്

കളതിൽ െഹൗസ,പാണമംഗലം,േകാടകൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടകല വിേലജില   പേരതയെട മകന സകമാരൻ .എ.െക, അചായത്

കളതിൽ െഹൗസ,പാണമംഗലം,േകാടകൽ,  േബാധിപിച  അേപക   േകാടകല വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-12-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകൾ 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിർമല .പി.െക ഭാര് 58

2 ുതിനാഥ. പി.െക മകള 32

3 സതിനാഥ.പി.െക മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സകമാരൻ .എ.െക മകന 68

2 ശബരീശദാസ .എ.െക -മരണെപട മകളെട മകന 49

3 മിനി .എ.െക       -മരണെപട മകളെട മകള 45

4 സീമ. എ.െക        -മരണെപട മകളെട മകള 42
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തി�രുത്തല് പരസ്യം
�

 നം� ജി�1 6211/21                                                                                                                  തി�യതി�-09/11/2021

തി�രൂര് തി�ലൂക്കി�ല് വെ�ട്ടം� ��ല്ലേ ജി�ല് പല്ലേരതിയ�യ അം�ബുജി�,  കൂര�ക്കി�ട്ടം�ല് ഹൗ&സ്യം',,  വെ�ട്ടം� മലപ്പുറം� എന്ന�രുവെ. അംനംന്തര��കാ�ശി�കാവെ2
സ്യം�ബന്ധി�ച്ച്' 31/08/2021 വെല ല്ലേകാര2 ഗസ്യംറ്റ്' ��ല
� 10 നംമ്പര് 200 ല്ലേപജി�ല് ജി�1  6211/2021 – നംമ്പറം�യ� പ്രസ്യം�ദ്ധീ�കാര�ച്ച് പരസ്യം
ത്ത�ല് ക്രമ
നം� 2,3 എന്ന�� യഥാ�ക്രമ� മകാള്, മകാന് എന്ന' വെതിറ്റ്�യ� അംച്ച്.�ച്ച്തി' മരണവെBട്ടം മകാവെC മകാള്, മരണവെBട്ടം മകാവെC മകാന് എന്ന' തി�രുത്ത�
��യ�ല്ലേക്കിണ്ടതി�ണ'.

  തി�ലൂക്കി' ആഫീ�സ്യം',തി�രൂര്                                        
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             Erratum Notification

No G1-6759/20                                                                                                                            09/11/2021 

The  details   of     legal   heirs  of    late      Rasheed,    Vengaluparambil Veedu,     Kodakkal,

Tirunavayavillage,   Tirur Taluk    as     published   in    Kerala   Gazette    volume No    10      No  36   part

3       page no       295      as    date of death      01/12/2020      may   be    read as      04/07/2018    of

Tirunavaya     Village     and     this     should    be treated  as  an    erratum   and    correction may be

published  accordingly   .

Taluk office, Tirur

No G1-4330/20

        The  details of  legal heirs of late Moideenkutty,  Kayal  Madathil  Kanavath, Kurumbathur Village,

Tirur  Taluk  as  published   in Kerala  Gazette  volume No.  10  No  36  Part  3  page  no 295  as date  of

death    01/12/2020    may   be   read as      24/12/2019  of Kurumbathur   Village and this should be

treated  as  an   erratum   and    correction   may   be   published   accordingly.

Taluk office,Tirur
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-11012/21 18-11-2021
 
  തിരര  താലകില    ആതവനാട    വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ബീരാൻകടി  െവളകാടൻ

െഹൗസ,കഞിപര,കരിേപാൾ.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േദശീയപാത  നഷപരിഹാര  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആതവനാട  വിേലജില   പേരതനെറ മകള നഫീസ

െവളകാട്, പഴികനത് െഹൗസ,മടികാട,അനനാവർ, േബാധിപിച അേപക   ആതവനാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-2002 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകൾ 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:ജി1-10345/21 18-11-2021
 
  തിരര  താലകില   െചറിയമണം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമകടി  െപാകനത്

െഹൗസ,തലകടതർ  .പി.ഒ,െചറിയമണം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  സംബനമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറിയമണം വിേലജില   പേരതയെട മകന അബൾസലീം

മണകതിങൽ, മണകതിങൽ െഹൗസ,തലകടതർ .പി.ഒ,െചറിയമണം, േബാധിപിച അേപക   െചറിയമണം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-

04-1997  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം 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 കഞാമി ഭാര് 85

2 ഫാതിമ .വി.െക മകള 57

3 ബീകടി മകള 45

4 ജമീല മകള 45

5 നഫീസ േവളകാട് മകള 52

6 മസഫ മകന 51

7 മഹമദകടി മകന 62

8 ൈസതാലികടി മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ജി1-10344/21 18-11-2021
 
 തിരര താലകില   െചറിയമണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദകടി ഹാജി.എം മണകതിങ

ങൽ െഹൗസ,തലകടതർ.പി.ഒ,െചറിയമണം എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  സംബനമായ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറിയമണം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൽസലീം,

മണകതിങൽ െഹൗസ,തലകടതർ.പി.ഒ,െചറിയമണം,  േബാധിപിച  അേപക   െചറിയമണം  വിേലജ  ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-11-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകൾ 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:ജി1-11022/21 19-11-2021
 
  തിരര  താലകില    ഇരിമിളിയം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   റഖിയ,  പളിയാലിൽ

െഹൗസ,െകാടമടി,വലിയകന്  .പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    ഇരിമിളിയം  വിേലജില    പേരതയെട  മകള  ഖമറനീസ,  പളിയാലിൽ

െഹൗസ,െകാടമടി,വലിയകന് .പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   ഇരിമിളിയം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം  േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

1 അബൽ സലീം മണകതിങൽ മകന 52

2 ഉമസൽമ .എം മകള 54

3 സഫിയ മകള 48

4 സീനത് മകള 45

5 നഫില. എം -മരണെപട മകൻെറ മകള 33

6 മഹമദനിഹാൽ. എം  -മരണെപട മകൻെറ മകന 27

7 ഫാതിമ നസറത്.എം  -മരണെപട മകൻെറ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൽസലീം മണകതിങൽ മകന 52

2 ഉമസൽമ .എം മകള 54

3 സഫിയ മകള 48

4 സീനത് മകള 45

5 നഫില. എം -മരണെപട മകൻെറ മകള 33

6 മഹമദനിഹാൽ. എം  -മരണെപട മകൻെറ മകന 27

7 ഫാതിമ നസറത്.എം  -മരണെപട മകൻെറ മകള 24

8 റഖിയ.എം ഭാര് 70
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നമര:ജി1-10819/21 19-11-2021
 
  തിരര  താലകില    െപരമണ    വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പാതമ  നറങലി

െഹൗസ,െപരമണ,വാളകളം  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  സംബനമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരമണ  വിേലജില   പേരതയെട മകന ഖാലിദ, നറങലി

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-11015/21 19-11-2021
 
  തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ എന ബാവ മചിേഞരി

െഹൗസ,െതാഴവാനർ .പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനമായ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കാടിപരതി  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  ഉണീൻകടി,  മചിേഞരി

െഹൗസ,െതാഴവാനർ .പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-02-2002 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖമറനീസ മകള 42

2 സാറകടി മകള 40

3 മഹമദ മസഫ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖാലിദ മകന 54

2 സൈബദ മകള 51

3 അഷറഫ മകന 49

4 സഹറ മകള 46

5 ൈസഫനീസ മകള 41

6 ൈമമന മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല മകള 57

2 റസീന മകള 56

3 ഉണീൻകടി മകന 51

4 സൈബദ.പി മകള 47
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5 സകീന മകള 43

6 െഫൗസിയ മകള 41

7 അബൾ മനീർ .എം മകന 33
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No. G1-6464/21. 6th November 2021.

The details of legal heirs of late Abdul Majeed Parappil, Parappil (H), Kurmbathur  Village,
Tirur Taluk as published in Kerala Gazette No. 35, (Volume No. 10 Part III) Commissionerate of
land Revenue Section, Page No. 216, 217 as relation of Sl. No. 3 ‘Daughter’ may be read as
‘Mother.’

Taluk Office, (Sd.)
Tirur. Tahsildar.
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