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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1 11450/21 13-12-2021
 
 തിരര താലകില   കറിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തിതീരികടിഹജമ േതാണികടവത

ത  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   LA  NH  േകാടകല  ഓഫീസില  സമരപികന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറിപറം വിേലജില   പേരതയെട മകന അബറഹിമാന ,

S/o.കഞിമഹമദഹാജി, േതാണികടവത്, കറിപറം പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കറിപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-03-2006  -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 ൈസതാലികടി മകന 77

2 മഹമദഹാജി.ടി മകന 74

3 പളളീമ.ടി മകള 67

4 േകായ മകന 62

5 യസഫ മകന 60

6 അബറഹിമാന മകന 58

7 കഞിമഹമദ പൗതൻ 45

8 ജലീല പൗതൻ 44

9 സലീം അലതാഫ പൗതൻ 40

10 സഹറ പൗതി 39

11 മിസിയ പൗതി 38

12 അബള അസീസ പൗതൻ 37

13 അബള റഷീദ പൗതൻ 44

14 ബഷീര പൗതൻ 40

15 സരഫദീന പൗതൻ 36

16 മഹമദഷാഫി പൗതൻ 34

17 മഹമദ റിയാസ പൗതൻ 32

18 ഷബീബ പൗതൻ 28

19 സലീന പൗതി 42

20 ആസിഫ പൗതി 37

21 റഷീദേമാള പൗതി 30
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1/11451/21 21-12-2021
 
  തിരര  താലകില    കറിപറം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാഘവ൯ നായ൪  പഷാലയം,

ൈപങണ൪.പി.ഒ,കുറിപറം.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങളക്  േവണി.  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കറിപറം  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന

ബാലസബഹണ്൯.എം.പി., s/o രാഘവ൯ നായ൪പഷാലയം, ൈപങണ൪.പി.ഒ,കുറിപറം., േബാധിപിച അേപക   കറിപറം

 വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    31-03-2010  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   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:ജി1/10105/21 21-12-2021
 
 തിരര താലകില   കൽപകേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കുഞിമഹമദ പളികെതാടി

ഹൗസ,കിഴേകപറം,  രണതാണി.പിഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന.  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കൽപകേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന കാസിം.പി.ടി,

പളികെതാടി  ഹൗസ,കിഴേകപറം,  രണതാണി.പിഒ,  േബാധിപിച  അേപക   കൽപകേഞരി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബാലസബഹണ്൯.എം.പി. മകന 51

2 പഷലത.എം.പി മകള 50

3 ലത വിേനാദ . ടി    ( മരണെപട മകെന ഭാര്) മകെന ഭാര് 48

4 വി.വിഷാല കുമാ൪. ( മരണെപട മകെന മക൯) പൗതൻ 25

5 ലാവണ്.വി. ( മരണെപട മകെന മകള) പൗതി 20

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കുഞായിശ മകള 59

2 അബുറഹിമാ൯ മകന 57

3 മഹമതകുടി മകന 55
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4 ഉമകുലസ മകള 55

5 റഖിയ മകള 50

6 സഹറ മകള 49

7 കാസിം.പി.ടി മകന 46
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-12264/21 23-12-2021
 
  തിരര താലകില   െപാനണം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനദീന കഞികളയന

S/o.േപാകരഹാജി,  െപാനമണം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാനണം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അതീഖ റഹാന, S/o.ൈസനദീന,

കഞികളയന ഹൗസ,  ൈവലതര,  െപാനമണം പി.ഒ,  േബാധിപിച  അേപക   െപാനണം  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2020 -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:ജി1-12370/21 23-12-2021
 
 തിരര താലകില   നിറമരതർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസഫ പി.പി പളളീമാെന പരകല

ഹൗസ,  പഞാരമല,  നിറമരതര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നിറമരതർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നരജ, W/o.മസഫ പി.പി, പളളീമാെന

പരകല ഹൗസ, പഞാരമല, നിറമരതര, േ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

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 ആമിനകടി ഭാര് 84

2 അബബകര മകന 68

3 ഫാതിമ മകള 58

4 മഹമദ ഷിഹാബദീന മകന 57

5 സഫിയ മകള 55

6 ഹഫത് മകള 50

7 മഹമദ അഷറഫ മകന 47

8 ഷരീഫ മകള 44

9 അതീഖ റഹാന മകന 41

10 നസറത് മകള 39
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നമര:ജി1-12311/21 23-12-2021
 
 തിരര താലകില   താനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാഹലഹമീദ കിഴകാംകനത് ഹൗസ,

പനങാടര പി.ഒ, 676302 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   താനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷകീല അഹമദ, കിഴകാംകനത് ഹൗസ, പനങാടര പി.ഒ,

676302, േബാധിപിച അേപക   താനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-10-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപല 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 നരജ ഭാര് 45

2 ഫാതിമ.പി.പി മകള 22

3 ഷിഫാന ജാസിന.പി.പി മകള 18

4 മനീര പി.പി മകന 16

5 സഫീല നസറി മകള 14

6 ൈസത പിതാവ 70

7 ൈസനബ മാതാവ 68

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹസീന െക.എം ഭാര് 48

2 ഷകീല അഹമദ മകന 30

3 ഷബാന ഷാഹല മകള 28
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Malappuram District
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NOTICE

 
നമര:ജി1-11452/21 23-12-2021
 
 തിരര താലകില   മാറാകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിേപാകര S/o.കഞിെമായീനകട

ടി  ഹാജി,  െകാേലത്  മചിങെതാടി,കലാര മംഗലം  പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാറാകര വിേലജില   പേരതനെറ മകള റഷീദ. െക.എം,

െകാേലത് മചിങെതാടി,കലാര മംഗലം പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   മാറാകര 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:11361/2021 23-12-2021
 
 തിരര താലകില   പരിയാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാദര  തളളേശരി വാലിേകാടത്

ഹൗസ, േമാര്,  പരിയാപരം,  താനര എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പരിയാപരം വിേലജില   പേരതനെറ പൗതൻ മസഫ, തളളേശരി വാലിേകാടത്

ഹൗസ, േമാര്, പരിയാപരം, താനര, േബാധിപിച അേപക   പരിയാപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-1997 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള

ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം  േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷാബീവി ഭാര് 51

2 റഷീദ മകള 38

3 മഫീദ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കതിയാമകടി മകള 78

2 ബിയാചടി മകള 71

3 മസഫ പൗതൻ 51

4 മഹമദലി പൗതൻ 48

5 താഹിറ പൗതി 42
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NOTICE

 
നമര:ജി1/12133/21 15-12-2021
 
  തിരര താലകില   താനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവരാമ൯.സി.   s/o  ഗണപതികടി,

െതകവീടില  ഹൗസ,  കാടിലങാടി,  താന൪.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ം.  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    താനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  വിശാല .ഒ.,

െതകവീടില ഹൗസ, കാടിലങാടി, താന൪., േബാധിപിച അേപക   താനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-10-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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:ജി1/12160/21 15-12-2021
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീജ േമേലപാട് വീട,വളാേഞരി.പി.ഒ

-676552  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  സംബനിച  ആവശ്ം.  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കാടിപരതി  വിേലജില   പേരതയെട മകന അ൯വ൪ ഷരീഫ,  േമേലപാട്

വീട,വളാേഞരി.പി.ഒ -676552, േബാധിപിച അേപക   കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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 വിശാല ഭാര് 59

2 ധന് മകള 37

3 അഭിലാഷ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷാമ േമേലപാട് മകള 55

2 ൈമമന േമേലപാട് മകള 53

3 സഹറ.എം. മകള 51

4 ൈഖറനീസ േമേലപാട് മകള 48

5 മഹമദ അഷറഫ.എം. മകന 46

6 അബുള നാസ൪ േമേലപാടില മകന 45

7 അ൯വ൪ ഷരീഫ മകന 41
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നമര:ജി1/12869/21 15-12-2021
 
 തിരര താലകില   താനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി.പി.ഗിരിജ w/oരാമദാസ.െക.െക,രപശീ

ഭവനം,  രായിരമംഗലം,  താന൪.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  സംബനമായ ആവശ്ം.  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താനര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രാമദാസ.െക.െക,

രപശീ ഭവനം, രായിരമംഗലം, താന൪., േബാധിപിച അേപക   താനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2009 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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:ജി1/12870/21 15-12-2021
 
 തിരര താലകില   താനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അംബജാകി അമാള W/O കണയ൯

,  രപശീ  ഭവനം,  രായിരമംഗലം,  താന൪.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധആവശ്ം.  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താനര വിേലജില   പേരതയെട മകന രാമദാസ.െക.െക,

രപശീ ഭവനം, രായിരമംഗലം, താന൪.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   താനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-07-2005 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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. 

 

8 അലി അസ൪. െക.െക. ( മരണെപട മകളെട മക൯) പൗതൻ 39

9 അസാബി.. ( മരണെപട മകളെട മകള) പൗതി 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാമദാസ.െക.െക ഭരതാവ 64

2 ജിബീഷ െക.ആ൪. മകന 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാമദാസ.െക.െക മകന 64

2 പാ൪വതി െക.െക മകള 58

3 ഉഷ മകള 53
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1/11007/21 23-12-2021
 
  തിരര  താലകില    തപേങാട    വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കുഞാവ.  S/O

േകായകടി.അസംമാകിതാനകത്.െവടം, പളിപം. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശം ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തപേങാട  വിേലജില   പേരതനെറ മകന എ.എം.നജീബ,

S/O കുഞാവ.അസംമാകിതാനകത്.െവടം,  പളിപം.,  േബാധിപിച അേപക   തപേങാട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2016 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

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:ജി1/9867/21 24-12-2021
 
 തിരര താലകില   തിരനാവായ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിമഹമദ അരീകാടപറമില

അജിതപടി,െകാടകല. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഇ൯ഷറ൯സ ആവശ്തിന. ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

  അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    തിരനാവായ  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  അബബക൪,  S/o

കഞിമഹമദ,അരീകാടപറമിലഅജിതപടി,െകാടകല., േബാധിപിച അേപക   തിരനാവായ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2016 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 താഹിറ മകള 45

2 ഷാജിേമാള ഇസായില മകള 44

3 ൈസഫനീസ മകള 42

4 നൗഷത്. എ.എം മകള 40

5 ഹസീന.െക മകള 38

6 നജീബ. എ.എം. മകന 35

7 ഇയാതമ     ( രണാം ഭാര് ) ഭാര് 56

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷകുടി മകള 63
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നമര:ജി1/12162/21 24-12-2021
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയകടി െകാണം െകാടവത് വീട

്, അമലപറമ്,െതാഴവാന൪.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ം. ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതയെട മകന പഭാകര൯, െകാണം െകാടവത്

വീട, അമലപറമ്,െതാഴവാന൪.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-11-2008 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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: G1/12167/21 24-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Mohammed Rafeeq.K Konnakkattil House, Moochikkal,

Valanchery.P.O, Kattiparuthi  Village, Tirur Taluk of Malappuram District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce before For License Changing  In UAE-  in respect of the legal  heirs of late Muhammed Abdul

Rahiman Konnakkattil House, Moochikkal, Valanchery.P.O who expired on 12-10-2021 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 Muhammed Abdul Rahiman. that it

is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . No more. 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

2 അബബക൪ മകന 61

3 ൈസനബ മകള 58

4 ലതീഫ കാളിയാട൯. മകന 65

5 സൈലഖ മകള 53

6 യസഫ മകന 51

7 ആസിയ മകള 46

8 െഷരീഫ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െകാണം െകാടവത് േവലായധ൯ മകന 66

2 പതനാഭ൯ മകന 63

3 പഭാകര൯ മകന 59

4 തങം മകള 55

5 സകു മകന 52

6 വിശ്നാഥ൯ മകന 46

7 സകമാര൯  ( മരണെപട മകളെട മക൯) പൗതൻ 50

8 പഭാകര൯ ( മരണെപട മകളെട മക൯) പൗതൻ 49

9 ദാസ൯ ( മരണെപട മകളെട മക൯) പൗതൻ 47

10 ശീജ ( മരണെപട മകളെട മകള) പൗതി 44

11 പദീപ ബാബ.െക ( മരണെപട മകളെട മക൯) പൗതൻ 41

12 ഷീജ ( മരണെപട മകളെട മകള) പൗതി 36
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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:ജി1/12166/21 24-12-2021
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ േമേലപറമ് വീട,വളാേഞരി.

പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  സംബനമായ  ആവശ്ം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതയെട മകള കുഞാമി ഉമ, േതാരകാടില വീട,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-1997 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ജിവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

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

1 FATHIMA Wife 73

2 ABDUL RAZAK Son 51

3 RAMLA MOL.K Daughter 51

4 RAZEENA MOLE.K Daughter 48

5 MOHAMMED RAFEEQ.K Son 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കുഞാമി ഉമ മകള 73

2 ഖദീജ ടി.െക.  ( മരണെപട മകളെട മകള ) പൗതി 56

3 സൈബദ. ടി.െക ( മരണെപട മകളെട മകള ) പൗതി 55

4 അബറഹിമാ൯ ( മരണെപട മകളെട മക൯ ) പൗതൻ 53

5 സൈലഖ .ടി.െക ( മരണെപട മകളെട മകള ) പൗതി 51

6 റംല ( മരണെപട മകളെട മകള ) പൗതി 48

7 റഖിയ .ടി.െക ( മരണെപട മകളെട മകള ) പൗതി 45

8 നജമാബി ( മരണെപട മകളെട മകള ) പൗതി 43

9 മ൯സ൪ അഹമദ ( മരണെപട മകളെട മക൯ ) പൗതൻ 41

10 ആയിഷാമ േമേലപാട് ( മരണെപട മകളെട മകള ) പൗതി 55

11 ൈമമന േമേലപാട് ( മരണെപട മകളെട മകള ) പൗതി 53

12 സഹറ.എം. ( മരണെപട മകളെട മകള ) പൗതി 51

13 ൈഖറനീസ േമേലപാട് ( മരണെപട മകളെട മകള ) പൗതി 48

14 മഹമദ അഷറഫ.എം ( മരണെപട മകളെട മക൯ ) പൗതൻ 46

15 അബള നാസ൪ േമേലപാടില ( മരണെപട മകളെട മക൯ ) പൗതൻ 45

16 അ൯വ൪ െഷരീഫ ( മരണെപട മകളെട മക൯ ) പൗതൻ 41

17 അലിഅസ൪.െക ( മരണെപട മകളെട മക൯ ) പൗതൻ 39
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18 അസാബി ( മരണെപട മകളെട മകള ) പൗതൻ 35
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