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NOTICE

 
നമര:ജി1-11021/21 19-11-2021
 
 തിരര താലകില   േകാടകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരണ െകാടാരതില ,െകാടാരതില

 ഹൗസ,േകാടകല,കറിപറം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനമായ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    േകാടകല വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  ബിന  .െക,  െകാടാരതില

ഹൗസ,േകാടകല,കറിപറം, േബാധിപിച അേപക   േകാടകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ ജീവിചിരിപില

ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-11166/21 19-11-2021
 
 തിരര താലകില   തകണിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാണികടി.ടി.പി ,സപഭ,െപാേറത

ത േറാഡ,തിരര .പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകണിയർ വിേലജില   പേരതയെട മകന രാംകമാര െമനസണ, സപഭ,െപാേറത് േറാഡ,തിരര

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-11013/21 19-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ കാടര പതനവീടില മാതാവ 74

2 ബിന .െക ഭാര് 42

3 മഹി  അരണ മകന 17

4 സാന  അരണ മകള 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാംകമാര െമനസണ മകന 43

2 മരളി ഭരതാവ 71
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  തിരര  താലകില    കാടിപരതി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഉണീന  കരിങറയില

ഹൗസ,കാളിയാല,െതാഴവാനര  .പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  സംബനമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകന കമറദീന,

കരിങറയില ഹൗസ,കാളിയാല,െതാഴവാനര .പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2020  -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:ജി1-11165/21 23-11-2021
 
  തിരര താലകില   തകണിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീരാഗ .വി.പി  വടേകപരകല

ഹൗസ,തകണിയര .പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകണിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ മിനി .വി.പി, വടേകപരകല ഹൗസ,തകണിയര .പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവം സേഹാദരങളം ജീവിചിരിപണ് അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G1/11177/21 23-11-2021
 
 തിരര താലകില   എടയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമകടി ഹജമ പാലാറ ഹൗസ,

നാലകത് പടി, വടകമം.പി.ഒ,വളാേഞരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െകടിടതിെന ഓണ൪ഷിപ് മാറതിന േവണി.

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എടയർ വിേലജില   പേരതയെട മകന

അബളകരീം,  പാലാറ ഹൗസ, നാലകത് പടി,  വടകമം.പി.ഒ,വളാേഞരി,  േബാധിപിച അേപക   എടയർ വിേലജ

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

04-2004 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ ഭാര് 68

2 സഹറ മകള 49

3 കമറദീന മകന 46

4 അമീര ഹംസ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി .വി.പി മാതാവ 38
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G1/11254/21 23-11-2021
 
  തിരര  താലകില    െവടം    വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മറിയകടി  കുഞസ൯

മരകാരകത്,കാന൪, വാകാട.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനമായ ആവശ്ം. ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െവടം    വിേലജില   പേരതയെട  മകന സിദിഖ  ,

കുഞസ൯ മരകാരകത്,കാന൪, വാകാട.പി.ഒ,  േബാധിപിച അേപക   െവടം   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-02-2012  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം  േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G1/10420/21 24-11-2021
 
  തിരര താലകില   െപാനള  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മപമദ മസഫ.പി.പി  പഴിപരകല

ഹൗസ,ചാപനങാടി  .  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ഇ൯ഷറ൯സ  ആവശ്തിന.  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാനള  വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ ൈസദ, S/o

മഹമദ, പഴിപരകല ഹൗസ,ചാപനങാടി . പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   െപാനള  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-02-2013  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാവം പിതാവം ജീവിചിരിപണ്.   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ.

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി.െമായീ൯കുടി. മകന 67

2 അബുല കരീം മകന 65

3 ഫാതിമ. മകള 61

4 ഖദീജ. മകള 60

5 ൈസനബ.പി മകള 59

6 അബുല ഗഫ൪. മകന 57

7 ഉമകുലസ പാലാറ. മകള 56

8 കുഞി മഫമദ.പി. മകന 55

9 റകിയ .പി. മകള 50

10 ആസ് പാലാറ. മകള 49

11 സകീന. മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക.എം.െമായീ൯കുടി. മകന 67

2 സിദിഖ മകന 54

07th December 2021Revenue Department15929
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G1/11178/21 23-11-2021
 
  തിരര  താലകില   എടയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബക൪ ഹാജി.  പി.  പാലാറ

ഹൗസ,വടകമം പി.ഒ   676552  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െകടിടതിെന ഓണ൪ഷിപ്  മാറനതിന േവണി.

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എടയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന

അബളകരീം, പാലാറ ഹൗസ,വടകമം പി.ഒ  676552, േബാധിപിച അേപക   എടയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-2021  -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:G1/11256/2021 23-11-2021
 
  തിരര  താലകില    താനര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാജ൯  നായ൪.  കുളങരേശരി

ഹൗസ,രായിരിമംഗലം,താന൪.പി.ഒ.676302  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങള.  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    താനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ലീലാവതി.,

കുളങരേശരി ഹൗസ,രായിരിമംഗലം,താന൪.പി.ഒ.676302, േബാധിപിച അേപക   താനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസദ.പി.പി പിതാവ 49

2 ജംഷീന െക.പി മാതാവ 37

3 മഹമദ മശഫിക്.പി.പി സേഹാദരൻ 15

4 ഫാതിമ ഫഹിമ.പി.പി സേഹാദരി 9

5 ആയിശ ഷഹിമ.പി.പി സേഹാദരി 9

6 ഹംദമറിയം.പി.പി സേഹാദരി 1

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി.െമായീ൯കുടി. മകന 67

2 അബുലകരീം. മകന 65

3 ഫാതിമ. മകള 61

4 ഖദീജ. മകള 60

5 ൈസനബ.പി. മകള 59

6 അബുലഗഫ൪. മകന 57

7 ഉമകലസ പാലാറ. മകള 56

8 കുഞിമഹമദ .പി. മകന 55

9 റകിയ.പി. മകള 50

10 ആസ് പാലാറ. മകള 49

11 സകീന. മകള 43

12 ൈസനബ. ഭാര് 55
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അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-12-2014  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാവതി. ഭാര് 62

2 ഉഷാേമാള. െക.എസ. മകള 35

3 ലിഷാേമാള. െക.എസ. മകള 27

4 ജിഷാേമാള. െക.എസ. മകള 26
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:G1/11257/21 23-11-2021
 
 തിരര താലകില   താനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അലി. ഹ൪ഷ (ഹൗസ),  േബാക

് ഓഫീസിന സമീപം, താന൪ ,താന൪ പീ.ഒ 676302. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന. ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബുല റഊഫ.,

ഹ൪ഷ (ഹൗസ),  േബാക് ഓഫീസിന സമീപം, താന൪ ,താന൪ പീ.ഒ 676302., േബാധിപിച അേപക   താനര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-

12-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G1/11163/21 23-11-2021
 
  തിരര താലകില   െപരമണ   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കുഞിമഹമദ.  നാകുനത്

ഹൗസ,െപരമണ ,വാളകളം  .പി.ഒ,676508  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന.  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െപരമണ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ

അസഹ൪., നാകുനത് ഹൗസ,െപരമണ ,വാളകളം .പി.ഒ,676508, േബാധിപിച അേപക   െപരമണ  വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2019 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം 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 സകീന ബഷീ൪ മകള 62

2 മഹമദ അലി കുഞിമസ. മകന 60

3 വഹീദ. മകള 57

4 ബഷറ. മകള 55

5 എം.അബുല റഊഫ. മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ കുരണിയ൯. ഭാര് 60

2 മഹമദ അഷീ൪. മകന 43

3 അനീസ.എ൯. മകള 34
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നമര:G1/11167/21 23-11-2021
 
  തിരര  താലകില    തകണിയർ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശങരനാരായണ൯.പി.സ

ി.  ഇനപസം,തകണിയ൪.പി.ഒ,തിര൪.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   തിര൪  മ൯സിപാലിറിയിലം  മറം

ഹാജരാകനതിനായി.  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തകണിയർ

വിേലജില   പേരതനെറ മകന മേനാജ കരമതില.,  ഇനപസം,തകണിയ൪.പി.ഒ,തിര൪.,  േബാധിപിച അേപക

തകണിയർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്  അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G1/11023/21 23-11-2021
 
  തിരര താലകില   േകാടകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏനീ൯കുടി.  പിലാേതാടതില

ഹൗസ,ചങെവടി ,േകാടകല. എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടകല വിേലജില   പേരതനെറ മകന കുഞിമഹമദ ., പിലാേതാടതില ഹൗസ,ചങെവടി

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

4 മഹമദ അസഹ൪. മകന 35

5 മഹമദ അസം .എ൯. മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാറകുടി.െക. ഭാര് 67

2 മേനാജ കരമതില. മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കുഞികദിയാമ. ഭാര് 79

2 കുഞിമഹമദ . മകന 47

3 ആയിശമ. മകള 45

4 മസഫ. മകന 42

5 അബുള കാസിം.പി.ടി. മകന 41

6 അബുള കരീം. മകന 41

7 െഷറീന. മകള 35

8 സിദിഖല അകബ൪. മകന 34

9 സകീനത് പിലാേതാടതില. മകള 32

10  സൈഹലത് പിലാേതാടതില. മകള 28
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നമര:G1/11008/21 16-11-2021
 
   തിരര  താലകില    െപരമണ    വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഹൈസനാ൪.

െചങണകാടില,കുനതിയില, കുറിപാല. പി.ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന. ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െപരമണ   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  റസീന.,

െചങണകാടില,കുനതിയില, കുറിപാല. പി.ഒ., േബാധിപിച അേപക   െപരമണ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2020  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റസീന. ഭാര് 56

2 ബഷറ. മകള 29

3 ഫാതിമ. മകള 24
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NOTICE

 
നമര:ജി 1 -9245/ 2021 01-11-2021
 
  തിരര താലകില   തിരർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിശ െക വി  കീഴ വീടിൽ ഹൗസ

മാവംകന് തിരർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരർ  വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ അബറഹിമാൻ ടി , താഴേതതിൽ ഹൗസ ഏഴർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2015 -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 അബറഹിമാൻ ടി സേഹാദരൻ 71

2 ഉമസൽമ ( ഭർതാവിെൻറ രണാം ഭാര്) ഭാര് 56

3 ഹാജറ ബീവി (ഭർതാവിെൻറ രണാം ഭാര്യിെല മകൾ) മകള 35

4 ഷംല (ഭർതാവിെൻറ രണാം ഭാര്യിെല മകൾ) മകള 34

5 നിസാമദീൻ (ഭർതാവിെൻറ രണാം ഭാര്യിെല മകൻ) മകന 32

6 െമഹറനീസ െക (ഭർതാവിെൻറ രണാം ഭാര്യിെല മകൾ) മകള 31

7 ആസിഫലി (ഭർതാവിെൻറ രണാം ഭാര്യിെല മകൻ) മകന 29

8 കദീജ  (ഭർതാവിെൻറ രണാം ഭാര്യിെല മകൾ) മകള 28
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