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NOTICE

 
:ഇ 1 -4047/ 2021  18-09-2021
 
 ഏറനാട താലകില   തകലേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റജീന  തകലേങാട പി ഒ  എടപറ

റ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകലേങാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹിഷാം ഇ , , േബാധിപിച അേപക   തകലേങാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    09-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മഹമദ അഷറഫ -ഭർതാവ 27-4-2021-ന മരണെപട  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. 

 
:ഇ 1 -4316 / 2021 13-09-2021
 
 ഏറനാട താലകില   എടവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി കഞാലി  പതപിരിയം പി ഒ ദാറി

ൽ അമാൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് വി  ചിന, േബാധിപിച അേപക   എടവണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബളകടി അചന 76

2 ആമിന അമ 72

3 സഫ ഇ മകള 33

4 ഹിഷാം ഇ മകന 30

5 ഫിദ ഇ മകള 27

6 ഫാദിൽ ഇ മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി ചിന ഭാര് 73

2 ആയിഷ ബിരാരത് സേഹാദരി 70

3 നബീസ സേഹാദരി 68

4 ൈസനബ ബിരാരത് സേഹാദരി 66

5 സാറാബി സേഹാദരി 62
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:ഇ 1-4323/ 2021 13-09-2021
 
 ഏറനാട താലകില   െവടികാടിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമനാരായണൻ എം പി  പാണികാട

് പി ഒ ൈമതി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവടികാടിരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാജമണി എ , , േബാധിപിച അേപക   െവടികാടിരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    09-06-2021  -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. 

 
:ഇ 1-4581/ 2021 21-09-2021
 
  ഏറനാട താലകില   കാരകന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ കടി  െകാലപറമൻ

കാരകന് പി ഒ െകാലപറമൻ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാരകന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഫസീൽ  , , േബാധിപിച അേപക

കാരകന്  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2021  -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. 

 
:ഇ 1-4321/ 2021 22-09-2021
 

6 ഹൈസൻ സേഹാദരൻ 59

7 ജൈമല സേഹാദരി 53

8 മഹമദ സജിർ സേഹാദരൻ 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജമണി എ ഭാര് 62

2 രജീഷ എം പി മകന 38

3 ഭവ് മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ ഭാര് 53

2 ഫസീൽ മകന 35

3 ഫഹീം െക പി മകന 33

4 ഫറാസ മകന 30

5 ഫയാസ മകന 28

6 ഫാരിസ െകാലപറമൻ മകന 25
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 ഏറനാട താലകില   മേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലി െക  മേഞരി പി ഒ കരിപനകൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൾ വാഹിദ െക , , േബാധിപിച അേപക   മേഞരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    20-02-2018  -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. 

 
:ഇ 2 -5252/ 2019 17-09-2021
 
  ഏറനാട താലകില   തകലേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലവി പി  കമൻ കളം പി ഒ

പാണകാടൻ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    തകലേങാട  വിേലജില    പേരതനെറ  മകള ജിസ േമാൾ  പി  ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

തകലേങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-12-2018  -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. 

 
:ഇ 1 -4333/ 2021 18-09-2021
 
 ഏറനാട താലകില   അരീേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ ഗഫർ  അരീേകാട പി

ഒ മഞികൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  അരീേകാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൈബദ , , േബാധിപിച അേപക   അരീേകാട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-

01-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ െക ഭാര് 63

2 ഷറഫനീസ െക മകള 43

3 അബൽ വാഹിദ െക മകന 41

4 ൈസഫള െക മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മങലൻ ആമിന ഭാര് 53

2 ജിസ േമാൾ പി മകള 36

3 ലിൻഷ മകള 32

4 ഷംന േമാൾ പി മകള 30

5 ഇംതിയാസ പി മകന 29
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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. 

 
:ഇ 1 -4525/ 2021 18-09-2021
 
 ഏറനാട താലകില   മേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ ഹാജി പി പി  മേഞരി പി

ഒ പവിൽെപടി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈഹേദാസ , , േബാധിപിച അേപക   മേഞരി വിേലജ

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

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിശമ അമ 75

2 സൈബദ ഭാര് 45

3 മഹമദ അഷമൽ  എം മകന 24

4 ശാമില എം മകള 22

5 നഷ വ എം മകള 18

6 ഷാദിൽ മകന 15

7 ഷിബിലി എം മകന 11

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിശ ഭാര് 72

2 നഫീസ മകള 53

3 സൗദ സി മകള 51

4 ൈഹേദാസ മകന 46

5 ൈമമനത് പി പി മകള 42

6 ഉമകൽസ െമായലൻ മകള 39

7 ശാഹിദ പി പി മകള 37

8 ഫാതിമ ഫർസാന പി പി മകള 27

11416 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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


		2021-11-09T15:44:09+0530
	Salim A




