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NOTICE

 
:സി 2 -2598/ 2021 02-09-2021
 
  െപരിനലമണ താലകില    െപരിനലമണ വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കഞഹമദ പി

െപാനങാെതാടി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന അബൽ നസീർ േബാധിപിച അേപക   െപരിനലമണ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -2597/ 2021 02-09-2021
 
 െപരിനലമണ താലകില   അങാടിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ വി റി s/o േതാമസ

 വല്ാനയിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന വിേനാജ വി െജ േബാധിപിച അേപക   അങാടിപറം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-2019 -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 പാതമ െക പി ഭാര് 67

2 അബൽ മനീർ മകന 53

3 അബൽ നസീർ മകന 52

4 സാലിഹ മകന 49

5 മഹമദ മകന 47

6 നൗഷാദ മകള 45

7 നജമഷഹദ മകള 43

8 നിഷാബി മകള 41

9 ജൈമല മകള 39

10 സമീർ അലി മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ േജാസഫ ഭാര് 60

02th November 2021Revenue Department10239
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:സി 2 -2602/ 2021 02-09-2021
 
 െപരിനലമണ താലകില   താെഴേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരിങാേകാടൻ ഉസാൻ

മരിങാേകാടൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന നബിൽ ഉസാൻ േബാധിപിച അേപക   താെഴേകാട 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. 

 
:സി 2 -2921/ 2021 01-09-2021
 
  െപരിനലമണ താലകില   പഴകാടിരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ s/o അബളകടി

ചകിങെതാടി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന അബളകടി  േബാധിപിച അേപക   പഴകാടിരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-07-2021  -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. 

 
:സി 2 -2581/ 2021 28-08-2021
 
  െപരിനലമണ താലകില   കടിലങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ ഹമീദ തടായിൽ

തടായിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന മഹമദ ഷരീഫ തടായിൽ േബാധിപിച അേപക   കടിലങാടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-03 -2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

2 വിേനാദ വി െജ മകന 42

3 വിേനാജ വി െജ മകന 40

4 വിനീത സി െജ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ഭാര് 60

2 ലബ ഉസാൻ മകള 39

3 നബിൽ ഉസാൻ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ ഭാര് 65

2 ഷംസദീൻ മകന 41

3 അബളകടി മകന 37
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 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. 

 
:സി 2 -2508/ 2021 28-08-2021
 
 െപരിനലമണ താലകില   കടിലങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പറമാട് അബ ഹാജി s/o േകാമ

ു  (േലറ്  )  പറമാട്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന അബൽ വഹാബ പി, േബാധിപിച അേപക   കടിലങാടി വിേലജ

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

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. 

 
:സി 2 -2585/ 2021 28-08-2021
 
 െപരിനലമണ താലകില   അങാടിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാേകാ വർഗീസ േകാേവലി

ൽ  s/o  െക  സി  വർഗീസ   േകാേവലിൽ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് വൽസ ചാേകാ േബാധിപിച അേപക

അങാടിപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2021  -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 ആയിഷ െനടകണൻ ഭാര് 56

2 മഹമദ ഷരീഫ തടായിൽ മകന 38

3 സലീമ േമാൾ ഹനീഫ റഹാൻ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ മകള 69

2 പറമാട് അലവികടി മകന 68

3 ഉമർ പറമാട് മകന 63

4 ഖദീജ മകള 61

5 അബൾ വഹാബ പി മകന 60

6 ആസ് മകള 55

7 റംലത് മകള 53

8 സഫറ മകള 49
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: സി 2 -2599/ 2021 02-09-2021
 
  െപരിനലമണ താലകില   താെഴേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ s/o ൈഹദ

്ര  േചാലകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര്  ഫാതിമാബി  േബാധിപിച  അേപക   താെഴേകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-10-2020 -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. 

 
:സി 2 -2593/ 2021 02-09-2021
 
  െപരിനലമണ താലകില   കടിലങാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബ s/o സപി (േലറ്  )

െനചികണൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന മഹമദ എൻ െക , , േബാധിപിച അേപക   കടിലങാടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2015 -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 വൽസ  ചാേകാ ഭാര് 55

2 നിതിൻ ചാേകാ മകന 32

3 ജിതിൻ ചാേകാ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമാബി ഭാര് 50

2 യാസിൻ മകള 37

3 നസറീൻ മകള 34

4 ഷാഹിന മകള 33

5 അഫറീന മകള 29

6 ഹറഫാത് മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതണി ഭാര് 73

2 ആസ് മകള 54

3 മഹമദ എൻ െക മകന 52

4 ജമീല മകള 48

5 സകീന മകള 46

6 കമറനീസ മകള 40
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:സി 2 -2591 2021 02-09-2021
 
 െപരിനലമണ താലകില   അങാടിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാച s/o അപകടൻ (േലറ്

) മണംപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്  കാർത്ായനി ,  ,  േബാധിപിച അേപക   അങാടിപറം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി ഭാര് 61

2 സിനി മകള 45

3 സീമ മകള 43

4 ജിജി മകള 40

5 സിജി മകള 38
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:സി 2 -2673/ 021 31-08-2021
 
 െപരിനലമണ താലകില   പാതായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ െക ടി s/o രാമൻ

കരവാൻെതാടി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന ഹരിദാസൻ െക ടി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക   പാതായര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-02-2020 -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. 

 
:സി 2 -2665/ 2021 31-08-2021
 
 െപരിനലമണ താലകില   മരകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമകഷണൻ  സവിതം വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന സനീപ െക െക , , േബാധിപിച അേപക   മരകനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2021 -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. 

 
:സി 2 -2592/ 2021 31-08-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിണി പി ഭാര് 74

2 പമീള േമാഹൻകമാർ മകള 55

3 ഹരിദാസൻ െക ടി മകന 52

4 നളിനി മകള 50

5 അരൺ െക ടി മകന 46

6 ആശാേദവി മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയലകി ഭാര് 66

2 സനീപ െക െക മകന 38

3 സന് െക െക മകള 36
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 െപരിനലമണ താലകില   േകാഡര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബറസാഖ ടി s/o കഞീദ ടി ക

െ  തപിനികാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന നിസാമദീൻ ടി  െക ,  ,  േബാധിപിച അേപക   േകാഡര 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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി5  -1984 / 2021 23-09-2021
 
 െപരിനലമണ താലകില   താെഴേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനബ സി െക w/o ഉസാ

ൻ  േചരികലൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട ഭരതാവ ഉസാൻ , ,  േബാധിപിച അേപക   താെഴേകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-04-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

നഫീസ -മാതാവ 08 -05 -2021 -ന മരണെപട. 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. 

 
:സി 2 -2752/ 2021 23-09-2021
 
 െപരിനലമണ താലകില   േകാഡര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമകടി വി െക s/o െസയടി

വടകാത വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന റിസിൽ , , േബാധിപിച അേപക   േകാഡര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-11-2019  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ ഭാര് 51

2 സൈലഖ മകള 36

3 നിസാമദീൻ ടി െക മകന 34

4 ആദിലത് സഫ്ാന മകള 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉസാൻ ഭരതാവ 64

2 മഹമദ മസഫ മകന 49

3 ഫാതിമത് സഹറ മകള 39

4 മഹമദ ൈഫസൽ മകന 37

5 അബസമദ സി െക മകന 32

6  കഞിമഹമദ അചന 83
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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 56

2 മഹമദ റഫീഖ വി െക മകന 36

3 അബൽ റഹഫ വി െക മകന 29

4 റിസിൽ മകന 24
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Malappuram District

 
Perinthalmanna Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2 2920 / 2021 24-09-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   മങട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമകഷൻ െക s/o കഞികഷൻ

നായർ  ശബരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മങട വിേലജില   പേരതനെറ മകന കഷകമാർ െക , ,  േബാധിപിച അേപക   മങട വിേലജ

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

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. 

 
:സി 2 -2717 / 2021 08-09-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   േമലാറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ചനൻ S/O മാധവൻ നായർ (L

)  െപാനംെതാടി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമലാറര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഷജ , , േബാധിപിച അേപക   േമലാറര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    13-07-2021  -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. 

 
:സി 2 -2494 / 2021 01-09-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   വലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി നാരായണൻ നായർ  പയനാട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ വിജയമ ഭാര് 82

2 ഉണികഷൻ െക മകന 50

3 കഷകമാർ െക മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷജ ഭാര് 42

2 ആതിര മകള 24

3 അജയ മകന 22
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വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വലമര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ശ്ാമള , , േബാധിപിച അേപക   വലമര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2021 -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. 

 
:സി 2 -2922 / 2021 27-09-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   േമലാറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസന ടി പി d/o സാവിതി

േകാവിലമ (L ) പസന സൗധം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േമലാറര വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ ബാലേഗാപാലൻ ടി  പി  ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2021 -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. 

 
:സി 2 2934 / 2021 29-09-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   കീഴാറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ ഇ s/o ഭാസരൻ ഇ ( L  )

ഇലികൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കീഴാറര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പബിത െക പി , , േബാധിപിച അേപക   കീഴാറര 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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള മകള 62

2 മരളീധരൻ പി മകന 52

3 വാസനി ശങരനാരായണൻ            മരണെപട മകൻ
ശങരനാരായണെൻറ

ഭാര് 58

4 സബിത മൻജിത്                   മരണെപട മകൻ
ശങരനാരായണെൻറ

മകള 39

5 സനീപ ശങർ                      മരണെപട മകൻ
ശങരനാരായണെൻറ

മകന 36

6 ഉഷ വിജയൻ                        മരണെപട മകൻ
വിജയെൻറ

ഭാര് 59

7 വിഷ പയനാട്                     മരണെപട മകൻ വിജയെൻറ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലേഗാപാലൻ ടി പി സേഹാദരൻ 46
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 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 2465 / 2021 29-09-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   വലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം െക s/o അലവി ഹാജി(L

)  േകാൽകാടിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വലമര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനീസൽ റഹിമാൻ െക , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021  -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. 

 
:സി 2 -2918 / 2021 25-09-2021
 
  െപരിനല മണ താലകില   വലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജ സി െക s/o പി എൻ

രാമനണി   ഗായതി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വലമര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിത െക , ,  േബാധിപിച അേപക

വലമര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞ അമ 81

2 പബിത െക പി ഭാര് 33

3 ദകിത ബാബ ഇ മകന 1

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹാജറമ െക ഭാര് 69

2 നസീർ ഹൈസൻ െക ഐ മകന 56

3 സാജിത മകള 53

4 അനീസൽ റഹിമാൻ െക മകന 49

5 തൗഫീഖ ഇബാഹിം െക മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിത െക ഭാര് 41

2 ഗായതി സി െക മകള 12
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:സി 2 -2488 / 2021 17-08-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   താെഴേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ മസഫ s/o സപി ഹാജ

ി  േചാലമഖത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   താെഴേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അജിത കമാരി , , േബാധിപിച അേപക   താെഴേകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    11-06-2021  -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. 

 
:സി 2 -2476 / 2021 17-08-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   േകാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹൈസൻ െക s/o ഇസായിൽ കട

ി (L ) കളപാടം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടര വിേലജില    മകന മഹമദ ഷാഫി കളപാടൻ , , േബാധിപിച അേപക   േകാടര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-

05-2021 -ല മരണെപടതായം  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

3 ജാനകി േനത്ാർ അമ 90

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സപി ഹാജി അചന 74

2 ഉമ കൽസ അമ 70

3 ൈറഹാനത് ഭാര് 44

4 ഫറാസ മകന 23

5 മഹമദ ഫാസിൽ മകന 20

6 മഹമദ ഫാരിസ സി മകന 14

7 ഫാബിസ മകന 8

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഖിയ േചാലേശരി ഭാര് 66

2 ഫിേറാസിയ കളപാടൻ മകള 51

3 ജാബിർ കളപാടൻ മകന 48

4 മഹമദ ഗദാഫി കളപാടൻ മകന 47

5 മഹമദ ഷാഫി കളപാടൻ മകന 40

6 മഹമദ ഷബീർ കളപാടൻ മകന 38

7 ഷഫീർ ഹൈസൻ കളപാടൻ മകന 29
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Malappuram District

 
Perinthalmanna Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-3007/2021 25-09-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   െവടതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ S/o മഹമദ (േലറ്)

കണംെതാടി  ഉപിൽെതാടി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവടതര വിേലജില    മകന സമീർ ബാബ , , േബാധിപിച അേപക   െവടതര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   26-04-2021 -ല മരണെപടതായം  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 ആയിശകടി ഭാര് 58

2 സമീർ ബാബ മകന 45

3 സഫീന മകള 33

4 മഹമദ സൈഹൽ മകന 29

02th November 2021Revenue Department10251
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