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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
No: G1/1056/22 31-01-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Arya ,Vappalam House, Pookkayil BazarTirur-676107, Tiru

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

Various Purpose in respect of the legal  heirs of late Prasanth T.C ( Tekkurissi Vappalam) Vappalam House, Pookkayil P.O

Tirur-676107 who expired on 16-06-2021 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 Prasanth T.C ( Tekkurissi Vappalam). that it is proposed to issue a

legal heirship certificate according to this to the applicant . The parents are alive Minor(s) is/are under the protection of

Sl.No 1 in the below list.  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above sai

d 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:ജി1/12535/21 31-01-2022
 
 തിരര താലകില   േകാടകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷിഹാബ കലിങല കലിങല ഹൗസ

പറമിലങാടി,േകാടകല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   അനനരാവകാശം  െതളിയികന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടകല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫാതിമത്

സഹറ, കലിങല ഹൗസപറമിലങാടി,േകാടകല, േബാധിപിച അേപക   േകാടകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-03-2017  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാവ ജീവിചിരിപില  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 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. 

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

1 ARYA Wife 29

2 ALANKRITA Daughter 5

3 SANTHA Mother 56

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മരകാ൪ പിതാവ 71

2 ഫാതിമത് സഹറ ഭാര് 35

3 ഷാമില മരകാ൪ മകന 17

08th February 2022Revenue Department5091
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നമര:ജി1/1302/22 01-02-2022
 
 തിരര താലകില   തപേങാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല.െക മാണിപരത് ഹൗസകറിപ

ുറം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തപേങാട  വിേലജില   പേരതയെട മകള സഷമ. െക, പീതി. െക , മാണിപരത് ഹൗസകറിപറം, േബാധിപിച അേപക

  തപേങാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-06-2021  -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. 

 
നമര:ജി1/1101/22 31-01-2022
 
  തിരര താലകില   ഒഴർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞീ൯ കലപറത് ഹൗസഓമചപഴ

പി.ഒ-676320  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േഫാറസ്  ഡിപാ൪ട്െമന്  വഴിയള   ധനസഹായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഒഴർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബഷക൪,

കലപറത് ഹൗസഓമചപഴ പി.ഒ-676320, േബാധിപിച അേപക   ഒഴർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-12-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1/13218/21 31-01-2022
 

4 ഫാതിമത് ബീവി മകള 14

5 ശലഹ മകള 10

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഷമ.െക മകള 56

2 പീതി.െക മകള 54

3 ശീേലഖ.െക മകള 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാതടി ഭാര് 53

2 സറഫദീ൯ മകന 38

3 അബഷക൪ മകന 28

4 സകീ൪ മകന 35

5 സലീന മകന 35

6 സജന െഷറിന.െക മകള 20
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  തിരര താലകില   ഒഴർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  പളളിമാലില ഹൗസ,കരിങപ

ാറ, ഓമചപഴ-676320 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഒഴർ വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ തിതികടി, പളളിമാലില ഹൗസ,പറപാറപറം, ഓമചപഴ-

676320, േബാധിപിച അേപക   ഒഴർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-11-2009  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകള 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:ജി1/7651/21 31-01-2022
 
  തിരര താലകില   ഒഴർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണന മളമകില ഹൗസ, അയ

ായ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഒഴർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കാ൪ത്ായനി, w/o നാരായണനമളമകില ഹൗസ, അയായ, േബാധിപിച അേപക

 ഒഴർ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-08-2011  -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:ജി1/1107/22 31-01-2022
 
 തിരര താലകില   വളവനർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞഹമദ കടി s/o െമായടി ഹാജി

എ.വിഅമലതിങല േവരിങല,െചറവന൪പാറമലങാടി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപാത ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളവനർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈലല, w/o

കഞഹമദ കടിഅമലതിങല േവരിങല,െചറവന൪പാറമലങാടി- 67551, േബാധിപിച അേപക   വളവനർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തിതികടി മാതാവ 68

2 ൈസതലവി ഹാജി പിതാവ 74

3 നറ മാടാന ഭാര് 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കാ൪ത്ായനി ഭാര് 65

2 മണി മകന 50

3 വിേനാദ മകന 46

4 ഷീബ മകള 40

5 വീനീഷ മകന 37

6 ജിഷ  ( മരണെപട മകളെട മകന) പൗതൻ 25
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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:ജി1/1100/22 31-01-2022
 
  തിരര  താലകില    ഒഴർ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഷൺമഖൻ  മളമകിൽ,  മളമകിൽ

െഹൗസഅയായ,  ഒഴർ പി.ഒ-  676307  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒഴർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നാരായണി, മളമകിൽ െഹൗസഅയായ, ഒഴർ

പി.ഒ- 676307, േബാധിപിച അേപക   ഒഴർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    26-11-2021  -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. 

 
No: G1/93/22 31-01-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Kunhilakshmi A.K Lakshmi,Pandamangalam, Kottakkal P.O

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

before Land Sale in respect of the legal  heirs of late Narayana Menon.C Achayath Kalathil,Pandamangalam, Kottakkal P.O

who expired on 18-09-2021 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 Narayana Menon.C. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this

to the applicant . The Parents  not alive Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour o

f 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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈലല ഭാര് 60

2 ജൈനസ േമാന എ.വി മകന 39

3 ജിനസി  അമലതിങല േവരിങല മകള 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി ഭാര് 58

2 സജീഷ മകന 37

3 വിേജഷ മകന 35

4 വിജിത മകള 33

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

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1/92/22 31-01-2022
 
 തിരര താലകില   േകാടകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമാദ് അമരിയിൽ െഹൗസേകാടക

കൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയ പാതാ വികസനം-  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടകല വിേലജില   പേരതയെട മകന കമ, അമരിയിൽ െഹൗസേകാടകൽ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2017  -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:ജി1/1242/22 31-01-2022
 
  തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ എം.ടി  മണാർെതാടി

വീടൈപങണർ  പി.ഒ-679571  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വീടിനെറ  ഓണർഷിപ്  മാറന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആയിഷ,

മണാർെതാടി  വീടൈപങണർ പി.ഒ-679571,  േബാധിപിച അേപക   കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2012  -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 നബീസ മകള 63

2 കമ മകന 62

3 ആമിന മകള 57

4 െമായീൻ മകന 51

5 ഫാതിമ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ഭാര് 65

2 ഫാതിമത്  സഹറ മകള 47

3 അഷറഫ അലി മകന 41
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നമര:ജി1/1241/22 31-01-2022
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏനി കിഴകത പറമിൽ െഹൗസ,

പി.ഒ.വളാേഞരി-676552 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വീടിനെറ െപർമിറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പാതമ, കിഴകത പറമിൽ െഹൗസ,

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-12-2007 -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:ജി1/1213/22 31-01-2022
 
 തിരര താലകില   തകണിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ ടി.െക  തണൽ വീട േനാർത

്ത  അനാര,   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    തകണിയർ  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  ഷീജ  ടി.പി,  തണൽ  വീട  േനാർത്  അനാര

, തകണിയർ,തിരർ പി.ഒ-676101,  േബാധിപിച അേപക   തകണിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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. 

 
നമര:ജി1/1166/22 31-01-2022
 
 തിരര താലകില   എടയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീവി േമേലകളതിൽ െചമലകനത

ത െഹൗസ, എടയർ േനാർത് പി.ഒ-676552 എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ലാൻഡ ൈടബയണൽ  ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാതമ ഭാര് 66

2 ൈസനദീൻ െക.പി മകന 46

3 സിറാജദീൻ മകന 41

4 അൈസനാർ മകന 39

5 സാബിദ മകള 37

6 അബൽ നിസാർ മകന 35

7 സാജിത മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ ടി.പി ഭാര് 50

2 നമിത ശീധർ മകള 27

3 അതൽ .എസ മകന 23
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ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    എടയർ  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അബ,

േമേലകളതിൽ െചമലകനത് െഹൗസ, എടയർ േനാർത് പി.ഒ-676552, േബാധിപിച അേപക   എടയർ വിേലജ

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

04-2021  -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:ജി1/1107/22 31-01-2022
 
 തിരര താലകില   വളവനർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞഹമദ കടി s/o െമായടി ഹാജി

എ.വിഅമലതിങൽ േവരിങൽ ,െചറവനർ,  പാറമലങാടി-  676551  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപാത

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളവനർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ൈലല, w/o കഞഹമദ കടിഅമലതിങൽ േവരിങൽ ,െചറവനർ, പാറമലങാടി- 676551, േബാധിപിച അേപക

വളവനർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-05-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബ ഭരതാവ 64

2 നസീറ സി.െക മകള 39

3 ജസീന മകള 36

4 നസീബ തസീന. എം.സി മകള 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈലല ഭാര് 60

2 ജൈനസ േമാൻ എ.വി മകന 39

3 ജിൻസി അമലതിങൽ േവരിങൽ മകള 35

5098 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:ജി1/9625/21 03-02-2022
 
  തിരര താലകില   കറമതർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഫിയ D/o  മഹമദലി  എന

കഞിബാവ,കരിങപാറ  ഹൗസ,പനതല   പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറമതർ വിേലജില   പേരതയെട മാതാവ ആയിഷ,

കരിങപാറ ഹൗസ,ചങം ,കറമത൪, പനതല പി.ഒ- 676552, േബാധിപിച അേപക   കറമതർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പിതാവ 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:ജി1/427/22 03-02-2022
 
 തിരര താലകില   കറിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിേകായ എന േകായഹാജി s/o

ഖാദ൪കഴങില പറമില , െപരമറമ്, ൈപങണ൪ പി.ഒ, കറിപറം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറിപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ അലി,

കഴങില പറമില , െപരമറമ്,  ൈപങണ൪ പി.ഒ,  കറിപറം,  േബാധിപിച അേപക   കറിപറം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-10-2004 -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:ജി1/8762/21 03-02-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ മാതാവ 71

2 അബബക൪ സിദീഖ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നബീസ ഭാര് 73

2 മഹമദ അലി മകന 56

3 അബല നാസ൪ െക.പി മകന 53

4 റസിയ മകള 50
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  തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാലപറമില  കഞികദിയ

െതേകവീടില വീട,  വളാേഞരി പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വീടിെന ഓണ൪ ഷിപ്  മാറന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതയെട മകള സബിത,

െതേകവീടില വീട, വളാേഞരി പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2003 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1/8763/21 03-02-2022
 
  തിരര താലകില   കാടിപരതി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായടി  ഹാജി  തയില വീട

,െതാഴവാന൪  .പി.ഒ-  676552  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പാതകടി, തയില വീട ,െതാഴവാന൪

.പി.ഒ- 676552, േബാധിപിച അേപക   കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2021 -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:ജി1/1377/22 04-02-2022
 
  തിരര താലകില   തലകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനദീൻ .െക കടവത് െഹൗസ

,  പളിേഞാടബി.പി.  അങാടി  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ഇടപാടകൾ,മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന െക.ൈസൻ

അബൽവാരിസ, കടവത് െഹൗസ, പളിേഞാടബി.പി. അങാടി പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   തലകാട വിേലജ ഓഫീസര

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജമാല ഭരതാവ 70

2 െസമീറ മകള 32

3 സബിത മകള 32

4 നജമത് ടി.വി മകള 27

5 റംഷിയ ടി.വി മകള 25

6 റാഷിദ.ടി മകള 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാതകടി ഭാര് 60

2 സബിദ മകള 37

3 അബള മാലിക മകന 32
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മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-11-2021 -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:ജി1/1450/22 04-02-2022
 
 തിരര താലകില   കറിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായടി െമൗലവി പടിഞാറത് കാങനത

ത െഹൗസൈപങണർ .പി.ഒ,കറിപറം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറിപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൾ അസീസ .െക, പടിഞാറത്

കാങനത് െഹൗസൈപങണർ .പി.ഒ,കറിപറം, േബാധിപിച അേപക   കറിപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാ

ശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-02-2004 -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:ജി1/1452/22 04-02-2022
 
 തിരര താലകില   കറിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനേശഖരൻ നായർ അഞലി നിവാസ,

കറിപറം.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറിപറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ. പി, W/O ചനേശഖരൻ നായർ,അഞലി നിവാസ

, കറിപറം., േബാധിപിച അേപക   കറിപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റഖിയ ഭാര് 75

2 ൈസൻ അബൾഷകർ കടവത് മകന 57

3 ഹാഫിസ .െക മകള 52

4 ൈസൻ അബൽവാരിസ .െക മകന 50

5 നാസിഹ മകള 45

6 ൈസൻ അബൽവാജിദ .െക മകന 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ അലി.െക മകന 64

2 അബൾ അസീസ .െക മകന 60

3 ഖദീജ മകള 55

4 സഹറ മകള 56

5 അബൾ ഖാദർ.െക മകന 51

6 ൈമമന മകള 47

7 അബബകർ മകന 45
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മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    20-12-2021  -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:ജി1/1453/22 04-02-2022
 
  തിരര താലകില   േമലമറി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനമതി ,െരജി  നിവാസ,കേരകാട

പി.ഒ,കാടാമഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ  കടിശികയം,  മറ്  ആനകല്ങളെട  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമലമറി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രാമണികടി.എം,

മകെടകാട് വീട,െരജി നിവാസ,കേരകാട പി.ഒ,കാടാമഴ, േബാധിപിച അേപക   േമലമറി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2021  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1/1378/22 04-02-2022
 
  തിരര താലകില   താനാളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസനകമാരി W/O രവീനനാഥൻ,

പനകൽ  െഹൗസ,െക.പരം  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പൊത  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താനാളർ  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രവീനനാഥൻ, S/O േവലായധൻ

പണികർെവമൂർ െഹൗസ,െക.പരം പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   താനാളർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അ

വകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-09-2015  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഡാ. ഉഷ ചനേശഖരൻ ഭാര് 57

2 അർജൻ ചനേശഖരൻ മകന 26

3 അഞലി ചനേശഖരൻ മകള 24

4 ആനന് ചനേശഖരൻ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാമണികടി.എം ഭരതാവ 76

2 രജിേമാൾ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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1 രവീനനാഥൻ ഭരതാവ 73

2 ശീരഞിനി മകള 45

3 ശീജിത് നാഥ മകന 43

4 മേനാജ മകന 41

5 ശീേലഖ മകള 39
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
No: G1/1451/22 04-02-2022
 
  Notice  is  hereby  given  to  all  to  whom  it  may  be  concern  that  Najmudeen  Thevarparambil  House,Karippol

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

certificate to produce before Various Purpose in respect of the legal  heirs of late Fathima Thevarparambil  House,

Kanhippura,Karippol P.O,Athavanad. who expired on 01-12-2006 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 Fathima. that it is proposed to issue a legal

heirship certificate according to this to the applicant . Parents and Husbands are not alive Hence, it is proposed to issu

e 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

 

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

1 NAJMUDEEN Son 47

2 KADEEJA Daughter 45

3 MUHAMMED ASHRAF Son 44

4 AHAMED IQBAL Son 41

5 KHAIRUNISA Daughter 40

6 KHAMARUNEESA Daughter 38

7 MANSOORALI Son 36

8 VAHIDA Daughter 34

9 NIZAR Son 32
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തി�രുത്തല് പരസ്യം
� 

നമ്പര് ജി�1/13394/21

തി�യതി� :04/02/ 2022

2019  ജൂലൈ� 16  തി�യതി�യ�ലെ� കേ�രള ഗസ്യംറ്റ്# നമ്പര്  29 ല് (വാ&�
�  8 ,  പ&ര്ട്ട്#  3)  �മ്മീ�ഷണകേ/റ്റ്#
ഓഫ്#  �&ന്റ്#  /വാന3  വാ�ഭാ&ഗത്ത�ല്  കേപജി#  6524,  6525 ല്  പ്രസ്യം�ദ്ധീ��ര�ച്ച  ജി�1/6174/2019  ഫ്യല്  നമ്പര്
പരസ്യം
ത്ത�ല്  "  അ��മ  D/O  ബാ&വു  എന്ന്#  ലെതിറ്റ്&യ�  വാന്ന്തി#  അ��മ  “ W/O ബാ&വു  എന്ന്#  തി�രുത്ത�”
വാ&യ�കേDണ്ടതി&ണ#

          (ഒപ്പ്#)

തിഹസ്യം�ല്ദാ&ര് തി�രൂ ര്

തി&ലൂD# ഓഫ്�സ്യം#, 
തി�രൂര്
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1/1528/22 04-02-2022
 
 തിരര താലകില   തപേങാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീേദവി അന൪ജനം മംഗലത്

മനചമവടം പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തപേങാട  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ശങരന നമതിരി, മംഗലത് മനചമവടം പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-11-2021 -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. 

 
നമര:ജി1/1531/22 04-02-2022
 
 തിരര താലകില   പരിയാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാകരന പളളത്  ഹൗസ, പരപഴ,

പി.ഒ.  പരിയാപരം,  താന൪-  676302  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പരിയാപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പളളത് പഷ, പളളത്  ഹൗസ, പരപഴ,

പി.ഒ. പരിയാപരം, താന൪- 676302, േബാധിപിച അേപക   പരിയാപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2006 -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 ശങരന നമതിരി ഭരതാവ 84

2 ഹരീഷ.എം മകന 49

3 ഗിരീഷ.എം മകന 47

4 സരിത രാംദാസ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഷ ഭാര് 57

2 സജിത മകള 39

3 സബീഷ മകന 37

4 സധീഷ മകന 36
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1/11887/2019 05-02-2022
 
 തിരര താലകില   മാറാകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബല ബാരി പാലകത് പാലകത്

വീട,രണതാണി പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാറാകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആരിഫ, പാലകത് വീടരണതാണി പി.ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-02-2016  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില  ൈ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. 

 
നമര:ജി1/11271/2019 05-02-2022
 
 തിരര താലകില   മാറാകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിപാതമ െചറവകത് ഹൗസ

്, രണതാണി പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാറാകര വിേലജില   പേരതയെട മകന ൈഹദറലി, പാലകത് വീട , മാറാകര , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-01-2005  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ

നമര   2  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 ആരിഫ ഭാര് 41

2 ഖദീജ സ്ാദിഖ മകള 24

3 ആയിഷ ഫായിസ മകള 22

4 ഫാതിമ തസി മകള 16

5 ഇബാഹിം മകന 7

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാതമകടി മകള 55

2 ൈഹദറലി മകന 52

3 ഖദീജ സ്ാദിഖ (മരണെപട മകെന മകള ) പൗതി 24
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4 ആയിഷ ഫായിസ   (മരണെപട മകെന മകള ) പൗതി 22

5 ഫാതിമ തസി   (മരണെപട മകെന മകള ) പൗതി 16

6 ഇബാഹിം   (മരണെപട മകെന മകന ) പൗതൻ 7
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