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NOTICE

 
നമര:ജി1-10897/21 12-11-2021
 
  തിരര  താലകില   തിരർ    വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ തളേശരി  തളേശരി

ഹൗസ,െചമ,മീനടതര  .പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    തിരർ    വിേലജില    പേരതയെട  മകന  അബള,  തളേശരി

ഹൗസ,െചമ,മീനടതര .പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   തിരർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-11-2010 -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:ജി1-6657/21 12-11-2021
 
  തിരര താലകില   െവടം    വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനബ .പി.െക പാലകവളപില

കിണതിങല ഹൗസ,പറവണ .പി.ഒ,െവടം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  സംബനമായ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവടം  വിേലജില    --select-- അബല റഷീദ .പി.െക,

പാലകവളപില കിണതിങല ഹൗസ,പറവണ .പി.ഒ,െവടം, േബാധിപിച അേപക   െവടം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2014  -ല

മരണെപടതായം   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:ജി1-2087/21 12-11-2021
 
 തിരര താലകില   താനാളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിശാമ െക.െക െകാലരികാടില

് ഹൗസ,നടവിലങാടി,പകയില പി.ഒ,തിരര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപാത ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    താനാളർ    വിേലജില    പേരതയെട  മകള  ആയിശ,  പണികരകണില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബള മകന 60

2 ൈസതലവി മകന 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബല റഷീദ .പി.െക മകന 57
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ഹൗസ,തലകടതര .പി.ഒ,താനാളര, േബാധിപിച അേപക   താനാളർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-01-2018 -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:ജി1-3394/19 12-11-2021
 
 തിരര താലകില   തപേങാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപനായര േകാടികശാല,ചമവടം

.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനമായ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തപേങാട  വിേലജില   പേരതനെറ മകള േശാഭ .എന, േകാടികശാല,ചമവടം .പി.ഒ, േബാധിപിച

അേപക   തപേങാട    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-01-2019 -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:ജി1-9646/21 12-11-2021
 
 തിരര താലകില   െചറിയമണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ അനങാട് അനങാട്

ഹൗസ,ഇരിങാവര,െചറിയമണം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  സംബനമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറിയമണം വിേലജില   പേരതയെട മകന െമായീനകടി

ആചാത്, ആചാത് ഹൗസ,ഇരിങാവര,െചറിയമണം, േബാധിപിച അേപക   െചറിയമണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിശ പണികരകണില മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന ഭാര് 70

2 സധാകരന മകന 52

3 േശാഭ .എന മകള 49

4 േഗാവിനന മകന 43

5 മേനാജ മകന 39

6 സധീര മകന 38
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നമര:ജി1-10309/21 12-11-2021
 
 തിരര താലകില   എടയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയകടി െകാടമാറ ഹൗസ,എടയര

േനാരത്  .പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  സംബനമായ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    എടയർ  വിേലജില    പേരതയെട  മകന  മഹമദ  സാദിഖ,  െകാടമാറ

ഹൗസ,എടയര േനാരത് .പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   എടയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-12-2013 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െമായീനകടി ആചാത് മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആബിദ മകള 59

2 െകാടാമാറ നരജഹാന മകള 57

3 ഷാഹിനാസ മകള 53

4 മഹമദ സാദിഖ മകന 51
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 1- 7258/ 2021 13-10-2021
 
  തിരര താലകില   െവടം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ  പതകളങര ഹൗസ  ഈസ്

അരികാഞിറ  പറവണ  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവടം  വിേലജില   പേരതയെട മകന മകനൻ , പതകളങര പതകളങര വീട ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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:ജി 1 -9721/ 2021 13-10-2021
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസ @ പതനാഭൻ  േമേലതിൽ

(ഹൗസ  )  മകില   പീടിക   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാരദ , േമേലതിൽ (ഹൗസ ) മകില

പീടിക ,  േബാധിപിച അേപക   കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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 പരേഷാതമൻ പി മകന 58

2 മകനൻ പതകളങര മകന 55

3 സഷമകമാരി മകള 52

4 ഷീബ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ ഭാര് 78

2 അനിത എം മകള 57

3 സരള എം മകള 56

4 സജീവ എം മകന 53

5 സിന ടി എം   (മരണെപട മകെൻറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 51

6 പസീദ എം   (മരണെപട മകെൻറ മകൻ  ) പൗതൻ 27
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നമര:ജി 1 -9313/ 2021 12-10-2021
 
 തിരര താലകില   എടയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി വി േഗാപാലകഷേമേനാൻ  ഇനിരാസദന

ം  സി  െക  പാറ  വടകപറം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എടയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകള േരഖ എം , ഇനിരാസദനം , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-03-2008  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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:ജി 1 -9792/ 2021 13-10-2021
 
 തിരര താലകില   െപാനള  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീജ  പവൂർ വീട മടിപാലം െപാന

്മള  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െപാനള  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ മസ , പവൂർ , േബാധിപിച അേപക   െപാനള  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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:ജി 1 -9122/ 2021 12-10-2021
 
 തിരര താലകില   തിരർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചകടി  മേണകാട് (ഹൗസ ) താെഴപാലം

തിരർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ എം , മേണകാട് (ഹൗസ ), േബാധിപിച അേപക

7 വിഷണപിയ എം  (മരണെപട മകെൻറ മകൾ   ) പൗതി 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവികടി അമ ഭാര് 72

2 ലീല എം മകള 51

3 േരഖ എം മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മസ ഭരതാവ 71

2 മഹമദ കാസിം പി മകന 44

3 െസയദ പി മകന 38

4 റസീന പവൂർ മകള 36

5 ഫാതിമ റാസി പി മകള 34

6 െമായതീൻകടി പി മകന 30
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തിരർ   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-03-1991  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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:ജി 1 -9620 / 2021 13-10-2021
 
 തിരര താലകില   കറിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാകണി  കിഴേകകര കളകാട കറിപറം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കറിപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷേമജ , കിഴേകകര ഹൗസ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   കറിപറംവിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-

08-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   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:ജി 1 -9119/ 2021 12-10-2021
 
  തിരര താലകില   കറമതർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ െഷരീഫ  പതൻവളപിൽ

കറമതർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ എം മകന 74

2 കഞികദിയാമ മകള 63

3 ഫാതിമ മകള 59

4 സിദീഖ എം മകന 61

5 അബബകർ എം മകന 53

6 ഫറാസ എം    (മരണെപട മകെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 48

7 ഷാഹിദ   (മരണെപട മകെൻറ മകൾ ) പൗതി 46

8 റബിയാസ എം (മരണെപട മകെൻറ മകൾ ) പൗതി 38

9 ജൈമല  (മരണെപട മകെൻറ മകൾ ) പൗതി 33

10 ഷംസീന എം (മരണെപട മകെൻറ മകൾ ) പൗതി 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മണികണൻ െക െക മകന 56

2 ബീന പി വി മകള 55

3 റീന എ മകള 51

4 ഷാജി െക െക മകന 49

5 ഷേമജ െക െക മകന 46

6 െക െക ൈഷനി മകള 31
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സർടിഫികറിനായി   കറമതർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജമീല , പതൻവളപിൽ , േബാധിപിച അേപക   കറമതർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

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

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    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:ജി 1 -9623/ 2021 13-10-2021
 
  തിരര താലകില   തകണിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസ പി  െപരമറമിൽ ഹൗസ

ഓൾഡ  െപാനാനി  േറാഡ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകണിയർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഷമ എ െക , െപരമറമിൽ ഹൗസ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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:ജി 1 -9644/ 2021 13-10-2021
 
 തിരര താലകില   െചറിയമണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ  പാറാപറമിൽ  െചാടലക

ൽ ഹൗസ െനലികാട  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറിയമണം വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദര പതൻ മഹമദ അലി , പാറാപറമിൽ െചാടലകൽ

ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   െചറിയമണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശിയായി  താെഴ  പറയന  ഒരാൾ   മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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 ജമീല ഭാര് 34

2 സഹദ പി വി മകന 13

3 മഹമദ മസമിൽ പി വി മകന 1

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഷമ എ െക ഭാര് 58

2 ശീർഷ പി മകള 33

3 ശീല പി മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ജി 1 -9264/ 2021 12-10-2021
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമദകടി  െതേകൈപങൽ ( ഹൗസ

) പാണികശാല  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തിതമ , െതേകൈപങൽ ( ഹൗസ ), േബാധിപിച

അേപക   കാടിപരതി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 

1 മഹമദ അലി (സേഹാദര പതൻ ) അനനിരവൻ 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തിതമ ഭാര് 64

2 റംല മകള 49

3 ഉമ സൽമ മകള 44

4 മറവ ടി പി മകള 38

5 ജംഷീർ അലി മകന 36

6 മഹമദ സബകി മകന 33
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 1 - 9267/ 2021 12-10-2021
 
 തിരര താലകില   അനനാവർവിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റഖിയ എം െക  മാനാംകളം (ഹൗസ)

ൈകതകര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    അനനാവർ വിേലജില   പേരതയെട  മാതാവ കതീജ  ,  മാനാംകളം  ,  േബാധിപിച  അേപക

അനനാവർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-10-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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:ജി 1 -9118/ 2021 12-10-2021
 
 തിരര താലകില   മംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െതയൻ  മാളിേയകൽ (ഹൗസ ) മടനർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മംഗലം

വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാജ ,  മാളിേയകൽ (ഹൗസ ),  േബാധിപിച അേപക   മംഗലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-09-1983 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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 കഞവറാൻ പിതാവ 83

2 കതീജ മാതാവ 69

3 ഹംസ സേഹാദരൻ 55

4 കഞഹമദ സേഹാദരൻ 43

5 അലീമ സേഹാദരി 53

6 ഫാതിമ സേഹാദരി 39

7 നസീറ എം സേഹാദരി 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദാേമാദരൻ മകന 56

2 രാജ മകന 44

3 സഖി   (മരണെപട മകളെട മകൾ) പൗതി 37
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നമര:ജി 1 - 9270/ 2021 12-10-2021
 
 തിരര താലകില   വളവനർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉസമാൻ  മേയരി ഹൗസ  വരമനാല

വളവനർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വളവനർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സഫിയ ,  മേയരി  ഹൗസ ,  േബാധിപിച  അേപക

വളവനർവിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-01-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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:ജി 1 - 9123/ 2021 12-10-2021
 
 തിരര താലകില   െചറിയമണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതേകായ തങൾ  ഇരികർ കനമ

ൽ ഹൗസ  ഓവങൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െചറിയമണം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹബീബേകായ ,  ഇരികർ കനമൽ ഹൗസ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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:ജി 1 - 9726/ 2021 13-10-2021
 
 തിരര താലകില   മാറാകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിേപാകർഹാജി  കടകാടൻ (ഹൗസ

) കലാർ മംഗലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാറാകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബദൾ െഷരീഫ , കടകാടൻ (ഹൗസ ), േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ ഭാര് 50

2 ഫാതിമ റഫനി എം മകള 35

3 മഹമദ അബദൽ ഹസൻ മേയരി മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ   (രണാം ഭാര് ) ഭാര് 65

2 ഷരീഫ ബീവി ഇ െക    (ആദ് ഭാര്യിെല മകൾ ) മകള 59

3 ബാഫകി സകീർ ഹൈസൻ മകന 42

4 ഹഫസത് സയിദ ഹമീദ മഷഹർ മകള 39

5 ഹബീബ േകായ ഇരികർ കനമൽ മകന 37
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പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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: G1-790/2021 11-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Suhail Edathadathil House Kottoor Indianoor P O , Kottakka

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

purposes in respect of the legal  heirs of late Jameela Edathadathi who expired on 19-01-2020 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 Jameela

Edathadathi. 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

 
No: G1-9403/2021 13-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sreeja K N  Kozhisseri Punnakkal Ozhur Post, Ozhur

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

purposes in respect of the legal  heirs of late Murali Das Kozhisseri Punnakkal  who expired on 09-06-2021 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 Murali Das.

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇയാതമ െക ഭാര് 67

2 അബദൾ െഷരീഫ മകന 51

3 റഫീഖ മകന 42

4 മഹമദ മസതഫ മകന 37

5 സമീന െക മകള 33

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

1 Suhail Son 29

2 Bushra V Daughter 27
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No: G1-9269/2021 12-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that K V Sobhana Ozhur Variam Ozhur, Ozhur Village, Tirur

Taluk of Malappuram District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before various purposes in

respect of the legal  heirs of late K V Unnikrishna Variar Ozhur Variam who expired on 02-09-2019 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 V Unnikrishna

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

o 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

 
No: G1-9266/2021 12-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Muhammed Shameem P Pulikkal (H) Changuvetty Kundu,

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

various purposes in respect of the legal  heirs of late Nafeesa Pulikkal (H) Changuvetty Kundu who expired on 05-05-2021

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 Nafeesa. 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

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

1 Sreeja K N Wife 46

2 Athulya Das Daughter 22

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

1 Sobhana K V Wife 70

2 Sasikumar K V Son 46

3 Madhu K V Son 42

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

1 Ahammed Kutty Husband 70

2 Shameera P Daughter 40

3 Muhammed Shameem P Son 37

4 Ummusalma P Daughter 35
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No: G1-9268/2021 12-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Abdurahiman P C  Pottachola (H) Valavannur, Valavannur

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

purposes in respect of the legal  heirs of late Fathima  Pottachola (H) Cheravannur who expired on 21-06-2021 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 Fathima

. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  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 Abdurahiman P C Husband 81

2 Mohamed Ishack Son 60

3 Mohamed Subair Pottachola Son 58

4 Mohamed Jaleel Pottachola Son 57

5 Nasrin Daughter 53

6 Laila Pottachola Daughter 52

7 Jancy Migdad Daughter 51

8 Shyla P C Daughter 50

9 Byju Mol Daughter 49

10 Mohamed Shabeer P C Son 47
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1 -8759 / 2021 12-10-2021
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനദീൻ  ചാലിൽെതാടി  ഹൗ

സ ,കളമംഗലം  ,വളാേഞരി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റംലത് , ചാലിൽെതാടി  ഹൗസ

,കളമംഗലം ,വളാേഞരി , േബാധിപിച അേപക   കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-2009 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 -9727 /2021 13-10-2021
 
 തിരര താലകില   മാറാകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉസാൻ  െചറവകത് ഹൗസ ,രണതാണി

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മാറാകര വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ അബള ,  െചറവകത് ഹൗസ ,രണതാണി ,  േബാധിപിച അേപക

മാറാകര  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-04-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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 റംലത് ഭാര് 61

2 മിർഫത് മകള 44

3 മൈലകത് സി ടി മകള 40

4 മാഹിറ മകള 33

5 മബീന മകള 30

6 മഹമദ മശഹർ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബള പിതാവ 71

2 ഹവാ ഉമ മാതാവ 63

3 മഹസിന ഭാര് 22

4 അഹമദ ഉസമാൻ സി വി മകന 2
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നമര:ജി1 -9409/2021 12-10-2021
 
  തിരര താലകില   തലകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ സലാം   െചറചം  വീടിൽ

,തടാൻപറമിൽ (ഹൗസ ),ബി പി അങാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാദി അബൽ സലാം , െചറചം വീടിൽ

,തടാൻപറമിൽ  , േബാധിപിച അേപക   തലകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന       18-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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 -9311 / 2021 12-10-2021
 
 തിരര താലകില   കറിപറം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസഫ ഹാജി  െതേകപാട് െതാടി ഹൗസ

,മടൽ ,ൈപങണർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറിപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹസൻ ടി ടി , െതേകപാട് െതാടി ഹൗസ ,, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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 -9407/ 2021 12-10-2021
 
  തിരര താലകില   ഒഴർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങം  പി  പി   പസാനി  നിലയം  ഒഴർ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റംലത് ഭാര് 55

2 ഷാദി അബൽ സലാം മകന 33

3 ഷാന അബൽ സലാം മകന 29

4 ആയിഷ സന അബൽ സലാം മകള 22

5 ഫാതിമ സഹറ മാതാവ 80

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മസഫ ഹമീദ മകന 61

2 െതേകപാട്െതാടവിൽ ഹസൻ മകന 56

3 ഹൈസൻ ടി ടി മകന 56

4 അബൽ സലീം മകന 51

5 റഖിയ തങൾ പറമിൽ മകള 49

6 ഖദീജ ടി ടി മകള 46
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എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഒഴർ വിേലജില   പേരതയെട മകന അജിത് പി പി, പടികൽ െപാകേശരി , േബാധിപിച അേപക   ഒഴർ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

05-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   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:ജി1-9621 / 2021 13-10-2021
 
 തിരര താലകില   വളവനർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദസലാം നീർകാടിൽ  നീർകാടി

ൽ ഹൗസ ,കറേകാൾ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളവനർവിേലജില   പേരതനെറ മകന സാബിക നീർകാടിൽ , നീർകടിൽ , േബാധിപിച അേപക

വളവനർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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 -9744 / 2021 13-10-2021
 
 തിരര താലകില   േകാടകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ  േപാകാടപറമിൽ ഹൗസ

,കറപംപടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടകല വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജിേജഷ പി പി\, േപാകാടപറമിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ പി പി മകള 60

2 േശാഭ പി പി മകള 59

3 ഗീത പി പി മകള 56

4 അജിത് പി പി മകന 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസഫനീസ ഭാര് 60

2 സഫീർ നീർകാടിൽ മകന 41

3 സയീദ നീർകാടിൽ മകന 37

4 സാബിക മകന 32
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1 -9618 / 2021 13-10-2021
 
  തിരര  താലകില   തപേങാട   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  അലി  ഇ   ഇടേശരി  ഹൗസ

,തപേങാട,ആലിങൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തപേങാട  വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ അർഷാദ , ഇടേശരി ഹൗസ , േബാധിപിച

അേപക   തപേങാട   വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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: G1-9120/2021 12-10-2021
 
  Notice  is  hereby  given  to  all  to  whom it  may  be  concern  that  Soudab  iMohammed  Basheer  Mandayappurath

House,Meenadathur,  Tanalur Village, Tirur Taluk of Malappuram District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce before various purposes in respect of the legal  heirs of late Mohammed Basheer Mandayappuratth

Mandayappurath who expired on 14-08-2020 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 Mohammed Basheer Mandayappuratth. 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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യേശാദ പി പി ഭാര് 60

2 േപാകാടപറമിൽ ജിഷ മകള 40

3 ജിത േബബി പി പി മകള 36

4 ജിേജഷ പി പി മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സകീന ഭാര് 53

2 ഹസീല മകള 33

3 താജനീസ മകള 30

4 മഹമദ അജമൽ മകന 27

5 മഹമദ\അർഷാദ ഇ മകന 21

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

1 Soudabi Mohammed Basheer Wife 40
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No: G1-8920/2021 12-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Rasia Kolakkattil House,Parayil Street, Kottakkal Village,

Tirur Taluk of Malappuram District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before various urposes

in respect of the legal  heirs of late Abid Kolakkattil Kolakkattil House,Parayil Street who expired on 17-08-2021 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 Abid

Kolakkattil.  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

 

2 Ramitha Fathima Daughter 19

3 Riswan Basheer Son 16

4 Rida Fathima Daughter 10

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

1 Rasia Abid Wife 37

2 Shabeeb Ahammaed Son 17

3 Shahan Ahamed Son 6
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര: ജി1-9405/2021 12-10-2021
 
 തിരര താലകില   താനാളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ  കരമരകൽ ഹൗസ, പക

ര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

താനാളർ  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ മഹമദ ഹനീഫ , കരമരകൻ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   താനാളർ 

 വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    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:ജി1-9309/2021 12-10-2021
 
 തിരര താലകില   എടയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞയമ  കാേരങൽ ഹൗസ, അതിപറ

റ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എടയർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആമിന , കാേരങൽ ഹൗസ േബാധിപിച അേപക   എടയർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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:ജി1-9404/2021 12-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ ഹനീഫ ഭരതാവ 62

2 ഉമ സൽമ മകള 35

3 റഷീദ ഷൗകതലി മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന ഭാര് 58

2 യസഫ അലി െക മകന 33

3 െമായതീൻ െക മകന 31

4 ഷിഹാബദീൻ െക മകന 27

5 ഹസനദീൻ െക മകന 24
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 തിരര താലകില   മാറാകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിരിയാമ  െചരട ഹൗസ, കലാർമംഗല

ം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മാറാകര വിേലജില   പേരതയെട മകന െമായീൻകടി , െചരട ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   മാറാകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-

05-2017  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   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:ജി1-8751/2021 12-10-2021
 
  തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  പളിയാലിൽ ഹൗസ

വളാേഞരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കാടിപരതി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ബീവി  പി  ,  പളിയാലിൽ വീട  വളാേഞരി  പി  ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10 -9-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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 ഇയാതടി മകള 63

2 അലവികടി മകന 63

3 നഫീസ മകള 53

4 ആമിനകടി മകള 50

5 െമായതീൻകടി മകന 54

6 അബദൾകരീം (മരണെപട മകെൻറ മകൻ) പൗതൻ 35

7 ഖമറനീസ (മരണെപട മകെൻറ മകൾ) പൗതി 40

8 െതസനിേമാൾ  (മരണെപട മകെൻറ മകൾ) പൗതി 29

9 നറനിഷേമാൾ  (മരണെപട മകെൻറ മകൾ) പൗതി 23

10 ഉണീൻകടി (മരണെപട മകെൻറ മകൻ) പൗതൻ 36

11 മനീറ  (മരണെപട മകെൻറ മകൾ പൗതി 34

12 അബദൾ ഉൈബദ സി (മരണെപട മകെൻറ മകൻ) പൗതൻ 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീവി പി ഭാര് 71

2 ജമീല െക പി മകള 55

3 ഉസാൻ മകന 51

4 അലി പളിയാലിൽ മകന 46

5 നിസാർ മകന 44

6 ഹാജറ പി മകള 41
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നമര:ജി1-9261/2021 11-10-2021
 
  തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കട  പാറപറേതതിൽ ഹൗസ,

െതാഴവാനർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകള അമീറ പാറപറേതതിൽ  േബാധിപിച അേപക

കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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:ജി1-9121/2021 11-10-2021
 
 തിരര താലകില   തിരർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻ പി  പരിേയരി പറമിൽ അജിത

്,  െചമ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അജിത പി ,  പരിേയരിപറമിൽ  ഹൗസ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-12-2018  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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:ജി1-8903/2021 12-10-2021
 
 തിരര താലകില   േകാടകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാല കഷൻ നായർ  കളിയത

് ഹൗസ, കാവതി കളം, േകാടകൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടകല വിേലജില   പേരതനെറ മകന േപംരാജ , കളിയത് ഹൗസ, കാവതി

7 ഷാഹിന െക പി മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മനീറ പാറപറേതതിൽ മകള 39

2 അമീറ പാറപറേതതിൽ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി വി പി ഭാര് 80

2 ഭാനമതി പി മകള 59

3 ജയപകാശ പി മകന 58

4 സേരഷ മകന 55

5 സനിത പി മകള 52

6 അജിത പി മകന 45
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കളം, േകാടകൽ  , േബാധിപിച അേപക   േകാടകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-09-2015  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:ജി1-9263/2021 12-10-2021
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദകടി  കരിപറമിൽ ഹൗസ,

വളാേഞരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പാതമകടി , കരിപറമിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച

അേപക   കാടിപരതി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-10-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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:ജി1-9722/2021 13-10-2021
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിേനാദ  പൗർണമി ഹൗസ, കളമംഗല

ം,  വളാേഞരി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ കരമാട്   മാനാട്  ചനിക , പൗർണമി ഹൗസ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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 േപംരാജ എ മകന 58

2 ജയരാജ എ മകന 56

3 പതരാജ എ മകന 53

4 രജനി എ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമകടി ഭാര് 63

2 സാജിത െക പി മകള 45

3 ഫസീല മകള 42

4 ഫൗസിയ മകള 37
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നമര:ജി1-9410/2021 12-10-2021
 
  തിരര താലകില   തലകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈമഥിലി വി   വാൽപറമിൽ ഹൗസ

മാങാടിരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തലകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള ഐശ്ര് ടി , വാൽപറമിൽ ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക

തലകാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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 കരമാട്  മാനാട് ചനിക ഭരതാവ 69

2 ജിത ഭാര് 34

3 േശയ വിേനാദ മകള 10

4 ശാവൺ വിേനാദ മകന 5

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനില ടി മകള 27

2 ഐശ്ര് ടി മകള 20
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-9413/2021 12-10-2021
 
 തിരര താലകില   കൽപകേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലി  മചിേഞരി തമിൽ ഹൗസ

്, കടങാതകണ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കൽപകേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ , മചിേഞരി തമിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച

അേപക   കൽപകേഞരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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:ജി1-9312/2021 12-10-2021
 
 തിരര താലകില   എടയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൽ റസാഖ െക  െകാടാമാറ,

എടയർ േനാർത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന കഞിമഹമദ െക , െകാടാമാറ , േബാധിപിച അേപക

എടയർ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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 പാതമ ഭാര് 62

2 ആയിഷ മകള 47

3 മഹമദ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീകടി ഭാര് 70

2 െമായീൻകടി മകന 52

3 ഉമസൽമ മകള 50

4 സകീന മകള 47

5 കഞിമഹമദ മകന 46

6 സീനത് മകള 40

7 റഹതനീസ മകള 38
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നമര:ജി1-9723/2021 13-10-2021
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒ പി ആമിന  ഓതപളി പറമിൽ വീട

,  നരിെപാറ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതയെട മകള കദീജ , ഓതപളിപറമിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച

അേപക   കാടിപരതി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-03-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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:ജി1-9624/2021 13-10-2021
 
 തിരര താലകില   ഇരിമിളിയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഇബാഹീം  െപരിേങാട

െതാടിയിൽ ഹൗസ, ഇരിമിളിയം    എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരിമിളിയം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആസ് , െപരിേങാട െതാടിയിൽ

ഹൗസ , േ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.   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:ജി1-9549/2021 13-10-2021
 
 തിരര താലകില   ആതവനാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരൻ െക  കനമൽ ഹൗസ,

ആതവനാട    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആതവനാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മാധവി , കനമൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക

ആതവനാട   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-10-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആസ് ഭാര് 59

2 ജസന താഷിബ പി മകള 42

3 േഡാ. ജിഷാദ പി മകന 34

23th November 2021Revenue Department13819
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-9262/2021 12-10-2021
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാവ  കനത് ഹൗസ, വളാേഞര

ി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കാടിപരതി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്   ആമിനകടി  ,  കനത് ഹൗസ, വളാേഞരി  ,  േബാധിപിച അേപക

കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2014  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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:ജി1-9258/2021 12-10-2021
 
 തിരര താലകില   എടയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  പറകണിൽ ഹൗസ, സി െക പാ

റ,  വടകംപറം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടയർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കദീജ , പറകണിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   എടയർ

 വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-05-2014  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    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 മാധവി ഭാര് 70

2 സനിത െക മകന 42

3 സനിൽേമാൻ െക മകന 40

4 രതനകമാരി മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  ആമിനകടി ഭാര് 52

2 ഹബീബ റഹിമാൻ മകന 33

3 സബീബ റഹിമാൻ െക മകന 31

4 ശബന േമാൾ മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ ഭാര് 70

2 സൈലഖ മകള 51

3 ഹൈസൻ ബാബ മകന 49

4 നസീറ േമാൾ മകള 45

13820 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:ജി1-8760/2021 12-10-2021
 
  തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ സി  െചറവതർ ഹൗസ

്,  കഞിപര,  കരിേപാൾ  പി  ഒ,   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഫിയ , െചറവതർ വീട, കരിേപാൾ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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:ജി1-9411/2021 12-10-2021
 
  തിരര താലകില   തലകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നഫീസ  ആലംകടതിൽ ഹൗസ,

േകാടതറ,  ബി  പി  അങാടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള ബീവാത , ആലംകടതിൽ ഹൗസ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-12-2001 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 

5 അമീറ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ ഭാര് 74

2 അബദറഷീദ െചറപതർ മകന 49

3 ബഷറ െചറവതർ മകള 47

4 സാജിദ സി മകള 44

5 ഷരീഫ സി മകള 43

6 അനീസ മകന 40

7 ഷാകീർ സി മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീവാത മകള 59
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Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-10181/21 01-11-2021
 
 തിരര താലകില   താനാളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതനാഭനനായര എന ഉണിനായര

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

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    താനാളർ    വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  വിജയകമാര,  കാവങല

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-1985 -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:ജി1-10423/21 10-11-2021
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞീമ േമേലതില ഹൗസ,,മചികല

് ,വളാേഞരി.  പി..ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹംസ .എം, േമേലതില ഹൗസ,വളാേഞരി  പി..ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-01-1993 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി.െക മകള 51

2 വിജയകമാര .െക മകന 49

3 സമംഗല .െക മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ മകള 61

2 ഹസീന മകള 56

3 േമേലതില വീരാനകടി മകന 54

4 ഹംസ .എം മകന 51

5 െസനജ േമേലതില അലി-മരണെപട മകെന മകന 34

6 ഷിറിന എം-മരണെപട മകെന മകന 32

7 സജാദ.എം-മരണെപട മകെന മകന 29
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നമര:ജി1-10422/21 10-11-2021
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമദ േമേലതില ഹൗസ,വളാേഞരി

.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹംസ .എം, േമേലതില ഹൗസ,വളാേഞരി .പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക

കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-02-2006  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-10769/21 12-11-2021
 
  തിരര  താലകില    േകാടകല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക.  സി.െചറിേയടന  രാ

ജ  പരണിമ,കിഴേകേകാവിലകം,േകാടപടി,േകാടകല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടകല വിേലജില   പേരതനെറ മകന അജിത .ടി.എന,

പരണിമ,കിഴേകേകാവിലകം,േകാടപടി,േകാടകല, േബാധിപിച അേപക   േകാടകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ഭാര്യം  മാതാപിതാകളം  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 ഫാതിമ മകള 61

2 ഹസീന മകള 56

3 േമേലതില വീരാനകടി മകന 54

4 ഹംസ .എം മകന 51

5 കുഞിബീവി ഭാര് 59

6 ജംഷീദ .എം മകള 27

7 െസനജ േമേലതില അലി -മരണെപട മകെന മകന 34

8 ഷിറിന എം  -മരണെപട മകെന മകന 32

9 സജാദ .എം  -മരണെപട മകെന മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതീഷ .ടി.എന മകന 58

2 എന.െക.മഞള മകള 57

3 േദവരാജ .ടി.എന മകന 55

4 അജിത .ടി .എന മകന 54

5 പദീപ. ടി.എന മകന 52
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നമര:ജി1-10768/21 12-11-2021
 
  തിരര  താലകില    േകാടകല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എന.െക.രതകമാര

ി  പരണിമ,കിഴേകേകാവിലകം,േകാടപടി,േകാടകല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടകല വിേലജില   പേരതയെട മകന അജിത .ടി.എന,

പരണിമ,കിഴേകേകാവിലകം,േകാടപടി,േകാടകല, േബാധിപിച അേപക   േകാടകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ഭരതാവം  മാതാപിതാകളം  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 സതീഷ  .ടി .എന മകന 58

2 എന.  െക.മഞള മകള 57

3 േദവരാജ .ടി.എന മകന 55

4 അജിത .ടി.എന മകന 54

5 പദീപ.ടി.എന മകന 52
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Malappuram District
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NOTICE

 
നമര:ജി1-9506/2021 25-10-2021
 
 തിരര താലകില   കറിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലവി ഹാജി  വരികപലാകൽ ഹൗസ,

കറിപറം  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മകന ഹംസ , വരികപലാകൽ ഹൗസ, കറിപറം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

കറിപറം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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 ഫാതിമ പി ടി ഭാര് 76

2 ഉമയ മകള 58

3 ഹംസ മകന 59

4 റംല മകള 48

5 അലി വി പി മകന 47

6 സൈബദ മകള 43

7 ഫാതിമ തസനി വി പി (മരണെപട മകെൻറ മകൾ ) പൗതി 30

8 അബൾ റഷീദ വി പി (മരണെപട മകെൻറ മകൻ) പൗതൻ 28

9 ജസന വി പി (മരണെപട മകെൻറ മകൾ ) പൗതി 21

10 മഹമദ അഷറഫ വി പി (മരണെപട മകെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 24

11 അസന വി പി (മരണെപട മകെൻറ മകൾ ) പൗതി 18

12 മഹമദ ആദിൽ (മരണെപട മകെൻറ മകൻ) പൗതൻ 8
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-10713/21 12-11-2021
 
  തിരര  താലകില    കൽപകേഞരി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അബ  സമീര  വരമന

ഹൗസ.മാമ,കലപകേഞരി  .പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കൽപകേഞരി  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  നസീന,  വരമന

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

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-12-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള

ജീവിചിരിപില  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച്  അവ

കാശ 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:ജി1-10602/21 12-11-2021
 
  തിരര താലകില   െചറിയമണം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാരനകണതില െമായ

േകാരനകണതില വീട,ഇരിങാവര .പി.ഒ,  െചറിയമണം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പടയം  സംബനമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറിയമണം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

തായമകടി  േകാരനകണതില, േകാരനകണതില വീട,ഇരിങാവര .പി.ഒ,  െചറിയമണം,  േബാധിപിച അേപക

െചറിയമണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-1977  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നസീന ഭാര് 36

2 മഹമദ അനഷിഫ .വി മകന 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തായമകടി േകാരനകണതില ഭാര് 73

2 ഷാഹലഹമീദ േകാരനകണതില മകന 51

3 അബള റഷീദ േകാരനകണതില മകന 47

4 മഹമദ ഉൈവസ   -മരണെപട മകളെട മകന 31

5 മഹമദ അനസ -മരണെപട മകളെട മകന 28
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നമര:ജി1-11255/21 12-11-2021
 
 തിരര താലകില   താനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹറ പളാട് ഹൗസ,നടകാവ ,താനര

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

താനര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ കഞാവ പി.ടി,  പളാട് ഹൗസ,നടകാവ ,താനര, േബാധിപിച അേപക

താനര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-12-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിപിരിപില    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:ജി1-11002/21 16-11-2021
 
 തിരര താലകില   തിരനാവായ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായീനഹാജി .സി.പി ചിറകത

ത െപാറമല ഹൗസ, എടകളം,തിരനാവായ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനമായ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരനാവായ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ

ഹനീഫ, ചിറകത് െപാറമല ഹൗസ,തിരനാവായ, േബാധിപിച അേപക   തിരനാവായ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-01-2019  -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:ജി1-11009/21 16-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞാവ .പി.ടി ഭരതാവ 70

2 മഹമദ റിയാസ മകന 46

3 നൗഫല മകന 42

4 നിസാര .പി.ടി മകന 41

5 അബള മനാഫ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ ഹനീഫ മകന 56

2 ൈമമന മകള 49

3 സൈബദ മകള 49

4 അബല സമദ മകന 47

5 റഹത്.സി.പി മകള 45

6 ജസീല മകള 41

7 ൈസഫനിസ .ഐ.പി മകള 39
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  തിരര താലകില   വളവനർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിമരകാര.  പി  െപാറതറ

ഹൗസ,വരമനാല,െചറവനര,വളവനര  .പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപാത  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളവനർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഫസല റഹാന

.പി.ടി, െപാറതറ ഹൗസ,വരമനാല,െചറവനര,വളവനര .പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   വളവനർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

െപാത അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്

ം േ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 സൈലഖ ഭാര് 52

2 ഫസലറഹാന .പി.ടി മകന 49

3 റസീന െപാറതറ മകള 47

4 അനീസ റഹാന മകന 45

5 സലമാന മകന 36

6 മഹസിന മകള 34

7 ഫരസാന മകള 32
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-11006/21 16-11-2021
 
 തിരര താലകില   വളവനർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹൈസന .സി െക െചങണകാടില

്  ഹൗസ,േമടിപാറ  ,കന മനം .പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   െപാത ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    വളവനർ  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  തിതിമ,  െചങണകാടില

ഹൗസ,േമടിപാറ  ,കന മനം .പി.ഒ,  േബാധിപിച അേപക   വളവനർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-03-2021 -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:ജി1-11004/21 16-11-2021
 
  തിരര താലകില   ആതവനാട   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.ബാലകഷന െകാളേഞരി

ഹൗസ,മനപടി,ആതവനാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനമായ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    ആതവനാട    വിേലജില    പേരതനെറ  മാതാവ  ലകി,  െകാളേഞരി

ഹൗസ,മനപടി,ആതവനാട, േബാധിപിച അേപക   ആതവനാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-11005/21 16-11-2021
 
  തിരര  താലകില    കാടിപരതി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   വാസ  ഒഴകലപറമില

ഹൗസ,കഞിപര,കരിേപാള പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തിതിമ ഭാര് 58

2 ബഷീര മകന 41

3 നീസാര മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി മാതാവ 70
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കാടിപരതി  വിേലജില   പേരതനെറ  മകന ൈബജ,  ഒഴികലപറമില

ഹൗസ,കഞിപര,കരിേപാള പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2014 -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:ജി1-11003/21 16-11-2021
 
 തിരര താലകില   തിരനാവായ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണനനായര. െക കണഞാത

ത ഹൗസ,തിരനാവായ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരനാവായ വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഉമ രാധാകഷന, കണഞാത് ഹൗസ,തിരനാവായ,

േബാധിപിച അേപക   തിരനാവായ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    25-12-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭാര്യം മാതാപിതാകളം ജീനിചിരിപില

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:ജി1-10820/21 16-11-2021
 
 തിരര താലകില   മംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണലി െതാടിയില ഹൗസ,കാവേഞരി .പി

.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  സംബനമായ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മകള തങമണി, ഉളാടില ഹൗസ,കാവേഞരി .പി.ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-02-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈബജ ഒഴികലപറമില മകന 33

2 സേരഷബാബ .ഒ.പി മകന 32

3 ബിജ മകന 30

4 വിനീഷ ഒഴികലപറമില മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉമ രാധാകഷന മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1 തങമണി .യ മകള 57

23th November 2021Revenue Department13831
____________________________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2021


		2021-11-23T15:42:18+0530
	Salim A




