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NOTICE

 
നമര:ജി1/13132/21 25-01-2022
 
  തിരര താലകില   മംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇർഫാൻ.പി.െക പാലകാവളപിൽ,

കാഞിരങാട്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ െമായീൻകടി, പാലകാവളപിൽകാഞിരങാട്,േചനര പി.ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ 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:ജി1/12537/21 25-01-2022
 
   തിരര  താലകില    ഇരിമിളിയം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അചതൻ  നാ

യർ കണംമാകയിൽ,പടിതറ പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരിമിളിയം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഉണികഷൻ.െക, കചംപളി െഹൗസ

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

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-02-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകൾ,ഭാര്  ,  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 െമായീൻകടി പിതാവ 70

2 ൈസനബ മാതാവ 60

3 നബഹ ഭാര് 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക.പി.യേശാദ മകള 66

2 ഉണികഷൻ.െക മകന 65

3 ചനിക െക.പി മകള 55

4 േമാഹനൻ മകന 53

5 രാമചനൻ മകന 50

6 അചതൻകടി മകന 45
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നമര:ജി1/11562/21 25-01-2022
 
 തിരര താലകില   ഇരിമിളിയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീരാൻ ഒറവേകാടിൽ െഹൗസേകാടപ

റം, വലിയകന് പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇരിമിളിയം വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ അബറഹിമാൻ, ഒറവേകാടിൽ െഹൗസേകാടപറം

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2014 -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. 

 
നമര:ജി1/12536/21 25-01-2022
 
 തിരര താലകില   തലകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലിയാമ വലിയപീടിേയകൽ,െതകൻകറ

ർ പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 തലകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജാബിർ, വലിയപീടിേയകൽ,െതകൻകറർ പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   തലകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-12-2020  -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. 

 
നമര:ജി1/868/22 25-01-2022
 
  തിരര താലകില   നടവടം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസന വസനം െഹൗസ,നടവടം.പി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബൾ ഗഫർ മകന 73

2 ഹസൻകടി മകന 67

3 ൈസനബ മകള 63

4 മഹമദ അബറഹിമാൻ മകന 55

5 സൈബദ മകള 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാബിർ മകന 40

2 ആബിദ മകന 42

3 ഫാതിമത് െതസി മകള 28

4 സാബിറ മകള 37

5 ഉമസൽമ മകള 43

6 ആസ് ടി.െക ഭാര് 61
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.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നടവടം വിേലജില   പേരതയെട മകന രാമദാസ, വസനം െഹൗസ,നടവടം.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   നടവടം വിേലജ

് ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

07-2017  -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:ജി1/869/22 25-01-2022
 
 തിരര താലകില   നടവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ നായർ വസനം െഹൗസ,നടവട

്ടം  .പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നടവടം വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാമദാസ, വസനം െഹൗസ,നടവടം .പി.ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-12-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ,ഭാര് 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 രാമദാസ മകന 54

2 രാധിക ടി.െക മകള 52

3 രശി മകള 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാമദാസ മകന 54

2 രാധിക ടി.െക മകള 52

3 രശി മകള 45
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1/13552/21 25-01-2022
 
  തിരര താലകില   തലകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞായിഷകടി.െക കുെവടികൽ

െഹൗസ,പി.ഒ.ബി.പി.അങാടി,തിരർ-676102  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ഭമിസംബനമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള ഹാജറ െക.പി,

കായൽ മഠതിൽ പതൻ പീടിേയകൽ ,പി.ഒ.ബി.പി.അങാടി,തിരർ-676102, േബാധിപിച അേപക   തലകാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-

04-2019  -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:ജി1/787/22 27-01-2022
 
 തിരര താലകില   തകണിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേമശ്രൻ S/O ചക എന അപ

േതേഞരി െഹൗസ,െസൗത് അനാര, തിരർ.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സബടഷറിയിലം മറം ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകണിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മധസദനൻ, S/O

പരേമശ്രൻേതേഞരി െഹൗസ,െസൗത് അനാര, തിരർ.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   തകണിയർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകളം  ഭാര്യം  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:ജി1/958/22 27-01-2022
 
  തിരര  താലകില   ഇരിമിളിയം  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായീൻ  കടി  പളിപറത്

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹാജറ. െക.പി മകള 53

2 ഇസായിൽ.െക.പി മകന 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മധസദനൻ.ടി മകന 52

2 വിേനാദിനി.ടി മകള 51
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എടെതാടിെകാടമടി, എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇരിമിളിയം വിേലജില   പേരതനെറ മകന പരീകടി, പളിപറത് എടെതാടിെകാടമടി,വലിയകന്

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-04-1977  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം ,ഭാര്യം 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:ജി1/13217/21 27-01-2022
 
  തിരര താലകില   ഒഴർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ ഖാദർ വടകിനിേയടത് അയ

യായ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 ഒഴർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈസനബ, വടകിനിേയടത് അയായ, ഒഴർ പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   ഒഴർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-06-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1/12614/21 27-01-2022
 
 തിരര താലകില   തലകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിെമായീൻ േമടാപറമിൽ െഹൗസ

െതകൻകറർ-  പിൻ-676551  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ മർഷിദ, േമടാപറമിൽ െഹൗസ

െതകൻകറർ- പിൻ-676551, േബാധിപിച അേപക   തലകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കദീജ.െക മകള 76

2 മഹമദ കടി മകന 75

3 അബറഹിമാൻ മകന 71

4 പരീകടി മകന 68

5 റഖിയ മകള 62

6 മരകാർകടി മകന 59

7 മസകടി മകന 57

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ ഭാര് 57

2 മജീബ മകന 40

3 മനാഫ മകന 34

4 മഹമദ കമാൽ മകന 27

5 സിറാജ മകന 22
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വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-01-2021  -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1/12747/21 27-01-2022
 
 തിരര താലകില   കൽപകേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ േതവർ പറമിൽ െഹൗസ

്,  അതിരമട,കൽപകേഞരി  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കൽപകേഞരി വിേലജില   പേരതയെട മകള കദീജ, W/O ഹംസ, േതവർ പറമിൽ

െഹൗസ, അതിരമട,കൽപകേഞരി പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കൽപകേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2020 -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. 

 
നമര:ജി1/786/22 27-01-2022
 
 തിരര താലകില   തകണിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി.പി.ശശികമാർ S/O നാരായണൻ

െവളേതടത്  പറമിൽ  െഹൗസെതകംമറി  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകണിയർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഷബ, W/O

ശശികമാർെവളേതടത് പറമിൽ െഹൗസ േദവരാഗം,െതകംമറി പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   തകണിയർ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-

10-2021  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ മർഷിദ മകന 29

2 മഹമദ മനീഷ മകന 24

3 മംതാസ മകള 27

4 മബീന തസി മകള 21

5 സൈബദ ഭാര് 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കദീജ മകള 45

2 മഹമദ ഹാജി സേഹാദരൻ 72
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നമര:ജി1/13626/21 27-01-2022
 
 തിരര താലകില   കൽപകേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏനീൻകടി ഹാജി ഇടതടത

ിൽ െഹൗസേതാടായി,  കൽപകേഞരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കൽപകേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈസതലവി, S/O ഏനീൻകടി

ഹാജിഎടതടതിൽ െഹൗസേതാടായി,  കൽപകേഞരി,  േബാധിപിച അേപക   കൽപകേഞരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-02-2019 -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. 

 
നമര:ജി1/957/22 27-01-2022
 
 തിരര താലകില   താനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള മസിയാർ േചലപാടത് മാളിേയകൽ

, രായിരമംഗലം,,താനർ പി.ഒ-676302 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കദീജ, േചലപാടത്, രായിരമംഗലം,താനർ

പി.ഒ-676302,  േബാധിപിച അേപക   താനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില, മകൾ ഇല.

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 െക.േഷബ ഭാര് 46

2 സാന വി.പി മകള 22

3 ഋഷിസര്.വി.പി മകന 19

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ കടി മകന 61

2 ഹൈസൻ മകന 57

3 ൈസതലവി മകന 54

4 മഹമദ ഹനീഫ മകന 51

5 പാതേമാൾ മകള 49

6 അബൾനാസർ മകന 47

7 അബൾ റഹീം മകന 46

8 സൈലമാൻ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കദീജ ഭാര് 61
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2 ഫാതിമ സേഹാദരി 75

3 അബറഹിമാൻ സേഹാദരൻ 67

4400 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1/8234/21 27-01-2022
 
 തിരര താലകില   തകണിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഗിണി അമ കണനറ കനത്

ഹൗസതകണിയ൪ പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    തകണിയർ വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി  ജാനകി  അമ, കണനറ കനത് ഹൗസ

തകണിയ൪ പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   തകണിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

ന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-09-2017 -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 വിജയലകി സേഹാദരി 69

2 അംബജാകി സേഹാദരി 75

3 സേരാജിനി അമ സേഹാദരി 76

4 ജാനകി അമ സേഹാദരി 86

5 സജാത     ( മരണെപട സേഹാദരിയെട മകള) - 52

6 രമണി       ( മരണെപട സേഹാദരിയെട മകള) - 57

7 പരേമശ്ര൯  ( മരണെപട സേഹാദരിയെട മക൯) - 62

8 പസന        ( മരണെപട സേഹാദരിയെട മകള) - 64

9 േബബി          ( മരണെപട സേഹാദരിയെട മകള) - 71

10 മനീഷ           ( മരണെപട സേഹാദരെന മകന ) - 33

11 മേനാജ          ( മരണെപട സേഹാദരെന മകന ) - 36

12 മീന              ( മരണെപട സേഹാദരെന മകള ) - 39

13 ഭാസരകമാ൪     ( മരണെപട സേഹാദരെന മകന ) - 41

14 മണികണ൯       ( മരണെപട സേഹാദരെന മകന ) - 44

15 മരളീധര൯        ( മരണെപട സേഹാദരെന മകന ) - 46
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1/1048/22 28-01-2022
 
 തിരര താലകില   വളവനർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമാലി ഹാജി S/O െമായീൻകടിപലാട

്ട വളപിൽ, െചനകൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപാത ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വളവനർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന െമായീൻകടി,  S/O  മമാലിഹാജിപലാട്  വളപിൽ,

െചനകൽ,കനനം,െതകമറി-676551, േബാധിപിച അേപക   വളവനർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2018 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ,

ഭാര്, 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:ജി1/9260/21 28-01-2022
 
  തിരര താലകില   ആതവനാട   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടിരായിൻ െമാല െനയതർ,

കരിേപാൾ പടി, കരിേപാൾ പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയ പാതാവികസനം-നഷപരിഹാര തക ലഭ്മാകന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആതവനാട  വിേലജില   പേരതനെറ മകന

പരീത, െനയതർ, കരിേപാൾ പടി, കരിേപാൾ പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   ആതവനാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-02-1977  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകൾ  ,ഭാര്,  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 െമായീൻകടി മകന 72

2 ഇയാതമ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പരീത മകന 71

2 അബബകർ മകന 66

3 അബൽ ഖാദർ മകന 63

4 കബീർ മകന 64

5 ഉമയകടി മകള 60

6 ആയിശമ അരയാലൻ മകള 56
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നമര:ജി1/1049/22 28-01-2022
 
  തിരര താലകില   വളവനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമതാജി  S/O  മമി,േതകിൽ

െഹൗസവളവനർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപാത ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വളവനർ  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  േതകിൽ  മമി,  S/O  േതകിൽ  മഹമദ,

അൂർ,വളവനർ-676551, േബാധിപിച അേപക   വളവനർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടത

്തി  വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-10-2020 -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. 

 
നമര:ജി1/11608/20 28-01-2022
 
 തിരര താലകില   തലകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മധ െകാടകാട് െഹൗസ,ബി.പി.അങാടി ,

ബി.പി.അങാടി.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    തലകാട  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  േമാഹിനി,  െകാടകാട്  െഹൗസ,ബി.പി.അങാടി  ,

ബി.പി.അങാടി.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   തലകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-2020 -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. 

 
നമര:ജി1/1047/22 28-01-2022
 
 തിരര താലകില   വളവനർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്നാഥൻ S/O രാഘവൻമണക

കാം  വീടിൽ  െഹൗസമേയരിചിറ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപാത  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ഭാര് 82

2 മമി മകന 59

3 സൈബദ മകള 52

4 സഫിയ മകള 46

5 സാജിത.ടി മകള 43

6 െഫൗസിയ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമാഹിനി ഭാര് 58

2 ദിലീപ മകന 39

3 ദീപ മകള 38

4 ദിവ് മകള 36
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളവനർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഊർമിള, W/O സത്നാഥൻമണകാം

വീടിൽ െഹൗസമേയരിചിറ,വളവനർ-676551, േബാധിപിച അേപക   വളവനർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാ

ശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഊർമിള.െക ഭാര് 59

2 സീന എം.വി മകള 32

3 ഷജിൽ എം.വി മകന 21
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