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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 1  -8399 / 2021 24-09-2021
 
 തിരര താലകില   താനാളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലി , എടകങാടിൽ ഹൗസ അരീകാട

,താനാളർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   താനാളർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൈലഖ , എടകങാടിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക

താനാളർ   വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -8400 / 2021 25-09-2021
 
  തിരര താലകില  താനാളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞീൻ എം  േമേലതിൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

താനാളർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന നസറൽ ഹഖ , േമേലതിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   താനാളർ  വിേലജ

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

06-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ ഭാര് 49

2 മഹമദ റഫീഖ മകന 34

3 മഹമദ സഫീർ മകന 31

4 ഷൈഹബ മകന 29

5 മഹമദ ജൈനദ മകന 24

6 മഹമദ റിൻഷിദ ഇ െക മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ ഭാര് 48

2 നസറൽ ഹഖ മകന 31

3 ൈസനദീൻ എം മകന 28

4 നസറത് മകള 26
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:ജി 1 -8395 /2021 24-09-2021
 
 തിരര താലകില   താനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്ൻ  ,പേഞാളി ,താനർ ,പനങാടർ പ

ി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

താനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാനകി , പേഞാളി ഹൗസ ,പനങാടർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   താനര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-04-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 -8391 / 2021 24-09-2021
 
 തിരര താലകില   താനാളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനി പി , പനകൽ ഹൗസ ,എം പരം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

താനാളർ  വിേലജില   പേരതയെട ഭാര് രമ് , പനകൽ ഹൗസ ,എം പരം , േബാധിപിച അേപക   താനാളർ  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

07-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

5 സജന എം മകള 23

6 ഫർസാന മകള 20

7 രകസാന മകള 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി ഭാര് 53

2 സനിത െക മകള 31

3 സജീഷ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീനാകി അമ 75

2 രമ് ഭാര് 35

3 ആദികഷണ പി മകന 11

4 അതൽകഷണ പി മകന 5
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
:ജി1-8394/ 2021   24-09-2021
 
 തിരര താലകില   താനാളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖദീജ  പളികൽ ഹൗസ ,െക പരം (പി ഒ

)താനാളർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     താനാളർ വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹസകർ സാദിഖ ,  പളികൽ ഹൗസ ,െക പരം  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-02-2018 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സറാബി മകള 46

2 ഹസകർ സാദിഖ  പളികൽ മകന 42

3 ബിസില ഹസൻ പി മകന 38

4 റഹീന എ െക മകള 37

02th November 2021Revenue Department10277
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
:ജി1-4171/2021 24-09-2021
 
 തിരര താലകില   തകണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി ദാേമാദരൻ നായർ  ലകി

നിവാസ തകണിയർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകണിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമണി കിഴകമാട് , കിഴകമാട് രമണീയം പചാടിരി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2018 -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. 

 
:ജി1-8599/2021 24-09-2021
 
 തിരര താലകില   തകണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ പണികർ പി  പാർതസാരഥ

ി  നിലയം ഒഴർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകണിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന പകാശ പഭാകരൻ പി , പാർതസാരഥി നിലയം ഒഴർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-2005 -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. 

 
:ജി1-8212/2021 15-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര മകള 64

2 േരണ ഉണി മകള 60

3 രമണി മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാണികടിയമ എം ഭാര് 67

2 പദീപ പനകൽ മകന 45

3 പകാശ പഭാകരൻ പി മകന 41

4 പശാന് പി മകന 39
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 തിരര താലകില   കലപകേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബറഹിമാൻ  േചരെപാളികൽ

ഹൗസ ചിനംപാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കലപകേഞരി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  കദീജ  ,  േചരെപാളികൽ ഹൗസ ചിനംപാടി  ,

േബാധിപിച അേപക   കലപകേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    07-04-2021  -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. 

 
:ജി1-7953/2021 15-09-2021
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീജ പി െക  െതാണിപളിയാലിൽ

ഹൗസ വളാേഞരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതയെട മകന അഹമദ , െതാണിപളിയാലിൽ ഹൗസ വളാേഞരി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2021 -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. 

 
:ജി1-6526/2021 18-09-2021
 
 തിരര താലകില   താനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ കടി  െതക വീടിൽ ഹൗസ

കാടിലങാടി താനർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   താനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാജി , െതക വീടിൽ ഹൗസ കാടിലങാടി താനർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-01-2009  -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 ഭാര് 42

2 മബഷീറൽഹഖ സി പി മകന 23

3 ഷംന സി പി മകള 20

4 ഷഹന സി പി മകള 20

5 മഹമദ സിനാൻ മകന 14

6 കഞീമ ടി പി അമ 79

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഹമദ മകന 73
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-77302021 18-09-2021
 
 തിരര താലകില   കറിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷൻ  പണാരവളപിൽ ഹൗസ

എടചലം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറിപറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാരദ , പണാരവളപിൽ ഹൗസ എടചലം , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2021  -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. 

 
:ജി1-8237/2021 18-09-2021
 
 തിരര താലകില   കലപകേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹസൻ സി  േചാലയിൽ ഹൗസ

പറവനർ  പാറമലങാടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലപകേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ആയിഷ ജസന , േചാലയിൽ

ഹൗസ പറവനർ പാറമലങാടി , േബാധിപിച അേപക   കലപകേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 ചിനമ അമ 83

2 രാജി ഭാര് 46

3 േഗാപിക ബി മകള 18

4 ൈവശാഖ ടി വി മകന 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ ഭാര് 50

2 ശാലിനി മകള 26

3 ശരത് പി വി മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ (ആദ് ഭാര് ) - 66

2 സാബിറ (രണാം ഭാര് ) - 39

3 ആയിഷ ജസന സി മകള 22

4 ഹിസാന തസനി സി മകള 20

5 ഇർഫാന െഷറിൻ സി മകള 18
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:ജി1-8042/2021 18-09-2021
 
 തിരര താലകില   തകണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉദയൻ  കഷ ഹൗസ (വടേകപാട്)

ലളിതകലാ സമിതി േറാഡ തകണിയർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകണിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഹദ് ഉദയ , കഷ ഹൗസ (വടേകപാട്)

ലളിതകലാ സമിതി േറാഡ തകണിയർ , േബാധിപിച അേപക   തകണിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-02-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 
:ജി1-7728/2021 18-09-2021
 
 തിരര താലകില   തിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിദീഖ  പാറയിൽ ഹൗസ പയനങാടി തിര

ർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തിരര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജംസീർ പി , പാറയിൽ ഹൗസ േകാട് , േബാധിപിച അേപക   തിരര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-

03-2021  -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. 

 

6 മഹമദ ഷാഹിൽ സി മകന 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിരാേദവി അമ വി പി അമ 75

2 വിജയലകി പി ഭാര് 45

3 ഹദ് ഉദയ മകള 20

4 ഹദിക ഉദയ വി പി മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആസ്കടി ഭാര് 62

2 സാജിദ മകള 45

3 സനിത മകള 43

4 ഷമീർ പി മകന 40

5 ൈസനൽ ആബിദ മകന 37

6 ജംസീർ പി മകന 35

7 മഹമദ റാഫി മകന 32

02th November 2021Revenue Department10281
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
:ജി1-8392/2021 24-09-2021
 
 തിരര താലകില   താനാളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞഹമദ മൗലി െക  േകാടമൽ

ഹൗസ  പളിപടി  താനാളർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന അബാസ  േകാടമൽ ഹൗസ താനാളർ േബാധിപിച അേപക

താനാളർ   വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-08-2020-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. 

 
:ജി1-8533/2021 24-09-2021
 
 തിരര താലകില   േകാടകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദകടി  കരവേകാടിൽ ഹൗസ

േകാടകൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ആസ് കരവാേകാടിൽ ഹൗസ  േബാധിപിച അേപക   േകാടകല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

12-2020-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീകടി ഭാര് 77

2 ൈസനബ മകള 58

3 ആസ് മകള 56

4 ഹാജറ മകള 53

5 ൈമമന മകള 52

6 അബാസ മകന 50

7 സാറ മകള 48

8 ബഷറ മകള 47

9 ജാബിർ മകന 44

10 ഹസന എം മകള 43

11 മജതബ മകള 39

12 ഷാകീർ മകന 34
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:ജി1-8398/2021 24-09-2021
 
 തിരര താലകില  താനാളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷഹീർ അഹമദ  ഒരികലപറമിൽ ഹൗസ

് പകര താനാളർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ഉമ ഹബീബ െക പി ഒരികലപറമിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക  താനാളർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന  23-04-2021-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. 

 
:ജി1-8565/2021 25-09-2021
 
 തിരര താലകില  തിരനാവായ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞീൻകടി െക പി  കറിപറമിൽ

ഹൗസ തിരനാവായ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ആഷിക്  കറിപറമിൽ ഹൗസ േബാധിപിച അേപക    തിരനാവായ  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-

06-2021-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആസ് െക ഭാര് 53

2 സബീന കരവേകാടിൽ മകള 35

3 നൈസബ െക മകള 32

4 സൈഹബ മകള 28

5 നൗഷീദ െക മകള 27

6 കഞിപാതമ കരവേകാടിൽ അമ 81

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉമ ഹബീബ െക പി ഭാര് 33

2 റിഹാൻ അഹമദ ഒ  പി മകന 13

3 റിസ ആസ് ഒ പി മകള 7

4 െറസീൻ അഹമദ ഒ പി (6 മാസം) മകന 0

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ ടി ഭാര് 49

2 സജിന െക പി മകള 30

3 ആഷിക് മകന 28
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:ജി1-8401/2021 25-09-2021
 
 തിരര താലകില   കറമതർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമകടി  പടത് വീട പനതല പി

ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന അലവികടി േബാധിപിച അേപക   കറതർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട

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. 

 
:ജി1-8388/2021 25-09-2021
 
  തിരര  താലകില    വളവനര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കഞിബാവ  ടി  പി   തയിൽ

േപാതനാറകൽ  ഹൗസ  വാരണാകര  കനയം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ  മകള  ബഷീറ  ടി  പി   തയിൽ

േപാതനാറകൽ ഹൗസ  േബാധിപിച അേപക   വളവനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2021-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. 

 
:ജി1-8384/2021 25-09-2021
 
 തിരര താലകില   തകണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ  നമത് പടികൽ ഹൗസ

് സൗത് അനാര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ദീപക എൻ പി നമത് പടികൽ ഹൗസ  േബാധിപിച അേപക   തകണിയര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    16-06-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

4 മഹമദ ഫാസിൽ െക പി മകന 25

5 ഉമല അമ 63

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അലവികടി മകന 67

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ബീവി ടി െക ഭാര് 72

2 റഷീദ മകള 52

3 ബഷീറ ടി പി മകള 48

4 ഷാജിദ മകള 43

5 ജനീസ മകള 41
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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. 

 
:ജി1-2963/2021 25-09-2021
 
 തിരര താലകില   താനാളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ എം െക  മാമണി മസ്ാരകത്

കളതിൽെക പറം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന േകായകടി  മാമണി മസ്ാരകത് കളതിൽ  േബാധിപിച അേപക   താനാളർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-01-2021-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. 

 
No: G1-8558/2021 25-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Abdul Wahid K Kizhakkam Kunnath (House) kott Kallingal

of Thirur 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 Mohamed Basheer K Kizhakkam Kunnath (House) who expired on 15-

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  Mohamed Basheer K . 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 fo

r 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 േദവയാനി പി പി ഭാര് 55

2 ദിവ് എൻ പി മകള 34

3 ദീപക എൻ പി മകന 30

4 ദിനി  എൻ പി മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകായകടി എം എം െക ഭരതാവ 60

2 ഹാഷിദ നസീമ മകള 36

3 ഇർഷാദ മകന 34

4 ശാഹൽ മനീർ മകന 30
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No: G1-8566/2021 25-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Musammil O Olakara House Thirunavaya Kadhanangadi o

f Thirunnavaya 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 Aboobacker Olakara House Thirunavaya of Thirunnavaya

Village Tirur Taluk   Malappuram District  who expired on 26-05-2021 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 Aboobacker. 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 Noorjahan K Wife 64

2 Abdul Wahid K Son 45

3 Abdul Shihab K Son 44

4 Ayisha Nubhien Kizhakkam Kunnath Daughter 35

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

1 Ramla Wife 56

2 Noushad Son 38

3 Musammil Son 32
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
:ജി1-8393/2021 25-09-2021
 
 തിരര താലകില   താനാളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖദീജ  മണേതാട ഹൗസ തറയിൽ

താനാളർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന മഹമദ ബഷീർ മണേതാട ഹൗസ  േബാധിപിച അേപക   താനാളർ  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-7724/2021 20-09-2021
 
 തിരര താലകില   താനാളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീരാൻകടി  മാപിള പറമിൽ ഹൗസ

െപാനണം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന മഹമദ ആരിഫ മാപിള പറമിൽ ഹൗസ താനാളർ  േബാധിപിച അേപക

താനാളർ  വിേലജ  ഓഫീസര  മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന  04-01-2019-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 ഹംസ ഭരതാവ 63

2 ഷഹർബാൻ മകള 36

3 മഹമദ ബഷീർ മകന 34

4 ഷബീർ മകന 28

5 ഷിഫ െഷറിൻ എം മകള 20

6 നഫീസ അമ 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമകടി ഭാര് 68

2 അബദൽജബാർ (ആദ് ഭാര്യിെല മകൻ) മകന 49

3 കമറനീസ (രണാം ഭാര്യിെല മകൾ) മകള 45

4 മഹമദ ഷാജിർ എം പി മകന 36
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5 മഹമദ ആരിഫ മകന 35

6 െമഹർബാൻ മകള 32

7 ഫാതിമ സഹറ എം പി മകള 31

8 മഹസിന മകള 27
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
:ജി1-7950 / 2021 17-09-2021
 
  തിരര  താലകില    കാടിപരതി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മരകാർ   കരിപറമിൽ

അകരെതാടിയിൽ ഹൗസ വളാേഞരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ലിയാകതലി ,  കരിപറമിൽ

അകരെതാടിയിൽ ഹൗസ വളാേഞരി പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2001  -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. 

 
:ജി1-7726/ 2021 20-09-2021
 
 തിരര താലകില   പരിയാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനപർേണശ്രി  െക പി ഹൗസ ഈസ

്  മേകാല   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പരിയാപരം  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഭാർഗവൻ , െക പി ഹൗസ ഈസ് മേകാല ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2020 -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. 

 
:ജി1-14197/ 2020 14-09-2021
 
 തിരര താലകില   പരിയാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ എം  േമേചരി ഹൗസ ചിറകൽ

താനർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സകീർ ഹൈസൻ മകന 54

2 സാദികലി മകന 51

3 ലിയാകതലി മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാർഗവൻ ഭരതാവ 76

2 സംഗീത മകള 40
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സർടിഫികറിനായി   പരിയാപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സധീഷ , േമേചരി ഹൗസ ചിറകൽ താനർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2011  -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. 

 
:ജി1-8573/ 2021 06-10-2021
 
 തിരര താലകില   കറിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിമഹമദ സി െചറാല ഹൗസ കറിപറം

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കറിപറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  നഫീസ , െചറാല ഹൗസ കറിപറം , േബാധിപിച അേപക   കറിപറം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-8926/2021 06-10-2021
 
 തിരര താലകില   താനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഹാജി  തറമൽ ഹൗസ പനങാടർ

പി  ഒ  താനർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    താനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന നജീബ ,  തറമൽ ഹൗസ പനങാടർ പി  ഒ താനർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യേശാദ ഭാര് 61

2 സജാത എം മകള 42

3 സധീഷ മകന 41

4 സനിത എം മകള 38

5 സേരഷ എം മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ ഭാര് 59

2 സാജിത പി എം മകള 44

3 മഹമദ മസതഫ മകന 43

4 ശിഹാബ മകന 37

5 സൈബർ മകന 35

6 കദീജ മകള 33
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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 ൈമമനത് മകള 50

2 സഹറ മകള 49

3 നഫീസ മകള 46

4 സലാം മകന 40

5 നജീബ മകന 36

6 ബീകടി ഭാര് 68
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 1-7729/2021    18-09-2021
 
 തിരര താലകില   തിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഷറഫ പി വി  പയർ വളപിൽ ഹൗസ

് കറിപറം പി ഒ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    തിരര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ൈസനബ പി  വി  ,  പയർ വളപിൽ സൗത് ബസാർ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2021 -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. 

 
:ജി 1-7949/ 2021   17-09-2021
 
  തിരര  താലകില    കാടിപരതി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഹലീമ   കരിപറമിൽ

           അകാരെതാടിയിൽ   ഹൗസ  മചികൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതയെട മകന ലിയാകതലി ,

കരിപറമിൽ                                   അകാരെതാടിയിൽ  ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   കാടിപരതി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-

11-2018  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1-8047/ 2021    15-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ പി വി ഭാര് 55

2 ജംഷീറ പി വി മകള 35

3 ജസീറ പി വി മകള 31

4 മഹമദ ജാസിൽ പി വി മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സകീർ ഹൈസൻ മകന 54

2 സാദികലി മകന 51

3 ലിയാകതലി മകന 49
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 തിരര താലകില   താനാളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതനാഭൻ എൻ  െനടമളി ഹൗസ

വടതാണി  താനാളർ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  താനാളർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  േശാഭന ,  െനടമളി ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക

താനാളർ   വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2021  -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. 

 
:ജി 1 -8396/2021   25-09-2021
 
 തിരര താലകില   താനാളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ സിദീഖ  മങാടപളിമാലിൽ

 ഹൗസ അരീകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    താനാളർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സൈബദ സിദീഖ  ,  മങാടപളിമാലിൽ  ഹൗസ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-12-2010 -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. 

 
:ജി 1-8045/ 2021   15-09-2021
 
  തിരര താലകില   തിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടിഹസൻ   െപരേങാടൻ  ഹൗസ

പാൻബസാർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിബ  െപരേങാടൻ ,  െപരേങാടൻ  ഹൗസ പാൻബസാർ

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന ഭാര് 53

2 മിഥൻ എൻ മകന 29

3 മഞഷ എൻ മകള 27

4 ജിതിൻ എൻ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ സിദീഖ ഭാര് 55

2 സിംഷാദ മകന 36

3 സൈമറ മകള 32

4 ൈസഈദ എം പി മകള 28

5 മഹമദ സിയാദ എം പി മകന 26

6 മഹമദ സായിദ മങാട് പളിമാലിൽ മകന 24
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സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-12-2019 -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. 

 
:ജി1-8934/ 2021    25-09-2021
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസദലവി  െതേകൈപങൾ ഹൗസ

,ൈപങണർ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹൈസൻ െതേകൈപങൾ , െതേകൈപങൾ ഹൗസ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-1996 -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. 

 
:ജി 1-3829/ 2021   20-09-2021
 
  തിരര താലകില   പരിയപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ബാവ  ഈസകാനകത്

മാളിേയകൽ  ,പരിയാപരം       എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പരിയപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന യസഫ അലി ,  ഈസകാനകത്

മാളിേയകൽ ,പരിയാപരം     , േബാധിപിച അേപക   പരിയപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2012 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന ഷഹല പി മകള 45

2 ഷിബ െപരേങാടൻ മകന 43

3 ഷിന ഷലീല മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹൈസൻ െതേകൈപങൾ മകന 51

2 ജഹഫർ മകന 48

3 ബഷറ മകള 46

4 നജിയ മകള 44

5 നിസാർ ടി പി മകന 41

6 സമയ മകള 34

7 ഷമീർബാബ മളിയതിൽ (മരണെപട മകളെട മകൻ ) പൗതൻ 36

8 സൗദ  (മരണെപട മകളെട മകൾ  ) പൗതി 33

9 ൈസഫനീസ   (മരണെപട മകളെട മകൾ  ) പൗതി 29

10 മഹമദ ഫായിസ എം  (മരണെപട മകളെട മകൻ ) പൗതൻ 23

11 ഫാരിസ എം  (മരണെപട മകളെടമകൾ  ) പൗതി 17
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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. 

 
No: G1-7802/2021 15-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Khadeeja  Muttikkattil house Koodasserippara,Karippol of

Kurumbathur village , Kurumbathur 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 Sulaiman  Muttikkattil  house

Koodasserippara,Karippol of Kurumbathur village  who expired on 04-06-2021 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 Sulaiman . 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 മറിയകടി ഭാര് 80

2 ജമീല ഇ മകള 64

3 കഞാലികടി ഇ മകന 60

4 ൈമമന മകള 57

5 ഹാറൺ ഈസകാനകത് മകന 54

6 യസഫ അലി മകന 50

7 അയബ  ഈസകാനകത് മകന 47

8 സമീർ  ഈസകാനകത് മകന 44

9 ജാഫർ  ഈസകാനകത് മകന 41

10 മൻസറ മകള 40

11 40 പൗതൻ 37

12 ഫാരി ആയിശ (മരണെപട മകളെട മകൾ  ) പൗതി 31

13 വാസിൽ (മരണെപട മകളെട മകൻ ) പൗതൻ 24

14 വനീമ (മരണെപട മകളെട മകൾ ) പൗതി 23

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

1 Khadeeja Wife 43

2 Salsabeel M K Son 25

3 Safwan M K Son 22

4 Sahana Thasneem M K Daughter 14

5 Mohamed Sayan Son 7

6 Hassan Kutty Father 74

7 Thithimmu Mother 74
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No: G1-8213-2021 15-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Abdulla C  Chenath House Muthur Tirur of Thrikkandiyur

Village , Thrikkandiyur 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 Mohamed Shanavas  Chenath House Muthur Tirur

of Thrikkandiyur Village  who expired on 13-05-2021 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 Mohamed Shanavas . 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: G1-8921/2021 25-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Meenakshi K A 303 Valantine Apartment A2 of Film City

Road, Malad-East ,Mumbai , Kattipparuthi 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  Rugmini  Amma

Kottirimundanpulakkal house Thozhuvanur of Kattipparuthi Village  who expired on 25-09-2001 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 Rugmini Amma. 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 Abdulla C Father 71

2 Beevikkunhi K Mother 61

3 Asha Shahnas c Sister 36

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

1 K Narayanan Son 70

2 K Meenakshi Daughter 67
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
:ജി1-8922/2021 07-10-2021
 
 തിരര താലകില   കറിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞമി  െപാറാരത് ഹൗസ കഴതല

്ലർ കറിപറം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറിപറം  വിേലജില   പേരതയെട മകന ൈഫസൽ പി , െപാറാരത് ഹൗസ കഴതൂർ  കറിപറം

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    26-08-2021  -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. 

 
:ജി1-7050/2021 05-09-2021
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹൈസൻ കരിപറമിൽ   കരിപറമി

ൽ ഹൗസ വളാേഞരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആമിന വി , കരിപറമിൽ ഹൗസ വളാേഞരി , േബാധിപിച

അേപക   കാടിപരതി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2021 -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 ആമിന െക ഭാര് 71

2 റകിയ പി (രണാം ഭാര് ) ഭാര് 59

3 കമറദീൻ പി മകന 46

4 െസലീന പി മകള 42

5 ൈഫസൽ പി മകള 42

6 ഹാജറ പി മകള 41

7 സീനത് പി മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന വി ഭാര് 60

2 ഷാജി ഹൈസൻ കരിപറമിൽ മകന 43

3 മർജാൻ കരിപറമിൽ മകള 37
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4 ഷഹീർ ഹൈസൻ െക പി മകന 32

5 ഷദ  ഹൈസൻ െക പി മകള 21
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
No: G1-8153/2021 18-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Shahida Nambiyadath house Pappayi Chappanangadi of

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

Various Purposes   in respect of the legal  heirs of late Kunhalavi Nambiyadath Nambiyadath House Chappanangadi of

Kottakkal Village,  Tirur Taluk, Malappuram District who expired on 03-08-2021 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 Kunhalavi Nambiyadath. 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 Shahidha Wife 35

2 Nifin Nihal N Son 14

3 Nibin Nihad N Son 8

4 Kunjipathutty Mother 63
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
No: G1-8563/2021 25-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Ibrahim Meleppattu House,Perrassannur (H), Kuttippuram

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 Abdul Asees Meleppattu Meleppattu House,Perrassannur who expired on 18-

07-2021 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of

the said late Abdul Asees Meleppattu. 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 fo

r 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: G1-8924/2021 25-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Subhadra Ramachandran Kailasa Mandiram,Kovilakam

Road, 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 P Krishna Warrier (P K Warrier) Kailasa Mandiram,Kovilakam

Road who expired on 10-07-2021 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled

below are the legal heirs of the said late P Krishna Warrier (P K Warrier). 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 Ibrahim Father 71

2 Zainaba M Mother 62

3 Ramlath KK Wife 35

4 Ansaf Son 15

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

1 Dr Balachabdran Son 72

2 Rati Vijayan                       Wife of deceased son Daughter in law 60
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3 Deepak Vijayan Varrier Grand Son 40

4 Vivek Vijayan Grand Son 35

5 Subhadra Ramachandran Daughter 70
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ Pn1˛2037/2021. 2021 sk]v‰w-_¿ 23.

29˛6˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcfm Kk-‰v \º¿ 26-˛¬ (hmeyw 10, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v
Hm^v em‚ v dh\yq kπnsa‚dn hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 63˛¬ 4˛mw \º-cmbn {]kn-≤o-I-cn®
]c-ky-Øn¬ 6˛m-asØ Ah-Im-in-bmb ‘Bky, Sn. ac-W-s∏´ aIs‚ `mcy 59 ’ F∂-hsc Hgn-hm°n
XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿ Pn1˛12387/2020. 2021 sk]v‰w-_¿ 18.

22˛6˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcfm Kk-‰v \º¿ 25-˛¬ (hmeyw 10, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v
Hm^v em‚ v dh\yq kπnsa‚dn hn`m-KØn¬ 42˛-mw t]Pn¬ 3˛mw \º-cmbn {]kn-≤o-I-cn®
]c-ky-Øn¬ ]tc-Xs‚ ac-W-Øo-bXn ‘20 -˛4-˛2020 -’  F-∂p-≈Xv ‘10 -˛4-˛2020’  F∂v XncpØn
hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(3)

\º¿ Pn1˛1938/2021. 2021 sk]v‰w-_¿ 25.

22˛6˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcfm Kk-‰v \º¿ 25-˛¬ (hmeyw 10, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v
Hm v̂ em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ 4678˛-mw \º¿ t]Pn¬ 16˛mw \ºcmbn {]kn-≤o-I-cn® ]c-ky-Øn¬
]tc-Xs‚ ac-W-Øo-bXn 27-˛8-˛2014 F∂pIqSn tN¿Øv XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(4)

\º¿ Pn1˛2619/2021. 2021 sk]v‰w-_¿ 25.

22˛6˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcfm Kk-‰v \º¿ 25-˛¬ (hmeyw 10, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v
Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ 4674˛-mw \º¿ t]Pn¬ 2˛mw \ºcmbn {]kn-≤o-I-cn® ]c-ky-Øn¬
c≠m-asØ Ah-Im-in-bpsS hbkv ‘35’ F∂p-≈Xv ‘55’ F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
Xncq¿. Xl-io¬Zm¿.
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 1 -3973/ 2021 20-09-2021
 
  തിരര താലകില  നടവടം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കിേഷാർ  പാറകപറമിൽ വീട,െചല

ലർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നടവടം വിേലജില   പേരതനെറ അചന ഭാസകരൻ  , പാറകപറമിൽ വീട, െചൂർ , േബാധിപിച അേപക   നടവടം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-05-2019  -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. 

 
:ജി 1-7804 / 2021 15-09-2021
 
  തിരര താലകില   േകാടകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസനകമാരി  െക  േഗാകലം,

പാണമംഗലം  േകാടകൽ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േകാടകല വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ എം െക ജയനാരായണൻ ,

േഗാകലം , േബാധിപിച അേപക   േകാടകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2020 -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. 

 
:ജി 1 -7951/2021 15-09-2021
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജിേമാൻ വി പി  വാകപറമിൽ

ഹൗസ, ൈപങണർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീല , വാകപറമിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക

കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാർഗവി അമ 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം െക ജയനാരായണൻ ഭരതാവ 68

2 എം െക േഗാകൽ മകന 27
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-12-2020  -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. 

 
:ജി 1 -7952/ 2021 15-09-2021
 
 തിരര താലകില   കാടിപരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖദീജ  പളിയം പറ  ഹൗസ, കിഴേകകര

,  വളാേഞരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ൈസതലവി , പളിയം പറ  ഹൗസ, േബാധിപിച

അേപക   കാടിപരതി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 -7805/ 2021 15-09-2021
 
 തിരര താലകില   േകാടകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മംതാസ  കാെലാടി ഹൗസ െചറേശാ

ല പി ഒ സ്ാഗതമാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടകല വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ കഞിമഹമദ ,  കാലടി  ഹൗസ െചറേശാല ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-11-2020 -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 ലീല വി പി ഭാര് 50

2 പീതി വി പി മകള 14

3 ശാന വി പി അമ 69

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസതലവി ഭരതാവ 61

2 മഹമദ റഫീഖ പളിയപറ മകന 40

3 നൗഷാദ മകന 38

4 ഹസീഫ മകള 37

5 ഫസീല പി പി മകള 35

6 പാതമ അമ 71
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിമഹമദ ഭരതാവ 54

2 തസലീബ  സാഹിറ മകള 23

3 ഷഹാന ഷിറിൻ മകള 19

4 സഫന മകള 15

5 സിഫന െക മകള 15

6 മഹമദ ഷമാസ  െക മകന 7

7 പാതമ അമ 65
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 1 -3425/ 2021 14-09-2021
 
 തിരര താലകില   തിരനവായ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ എന ബാവ  മളകൽ  ഹൗസ

 ൈവരേങാട  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരനവായ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റഖിയ , മളകൽ  ൈവരേങാട , േബാധിപിച അേപക

തിരനവായ   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-12-2020  -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. 

 
:ജി 1 -8530/ 2021 18-09-2021
 
 തിരര താലകില   തലകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വയലപറമിൽ ചനൻ  വയലപറമിൽ

തലകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തലകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജിത് , വയലപറമിൽ  തലകാട , േബാധിപിച അേപക

തലകാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   7-06-1985 -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 റകിയ ഭാര് 57

2 അഷറഫ  മളകൽ മകന 39

3 അൻവർ മകന 37

4 ആയിഷ മകള 36

5 നാദിയ മകള 35

6 അബൽ സമദ മകന 32

7 ൈഷമ മകള 29

8 സാബിർ എം മകന 28

9  ബഷീർ                                          ( ആദ് ഭാര്യിെല
മകൻ )

മകന 50

10 മംതാസ                                          (ആദ് ഭാര്യിെല
മകൾ )

മകള 42
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:ജി 1 -8036/ 2021 17-09-2021
 
 തിരര താലകില  താനാളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹൻദാസ  കാവങൽ ഹൗസ െക പരം

 താനാളർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    താനാളർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന മനീഷ ,  കാവങൽ ഹൗസ െക പരം   താനാളർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-10-2020 -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. 

 
:ജി 1 -8130 / 2021 17-09-2021
 
 തിരര താലകില   താനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസതാലി  കറികാടൻ വീടിൽ ചീരാൻ

കടപറം  താനർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   താനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പാതേമാൾ , കറികാടൻ വീടിൽ ചീരാൻ  കടപറം  താനർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-02-2010 -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 ലളിത ഭാര് 59

2 സജിത് മകന 39

3 സജിത് മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ െക ഭാര് 65

2 മനീഷ െക മകന 32

3 േരഷ െക മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതേമാൾ ഭാര് 71

2 സകീന മകള 46

3 നർജഹാൻ മകള 42
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