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Malappuram District
 

Perinthalmanna Taluk
 

NOTICE
 
 
                                                                 
നമര:സി 2 -3346/ 2021 05-10-2021
 െപരിനലമണ താലകില   മങട വിേലജില  താമസകാരൻ ആയിരനതം കൈവറിൽ വച്  അനരിചതമായ   അര

ൺ മാടമത്  s/o  തങപൻ നായർ   മാടമത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മങട വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ രഗിണി എം , ,

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

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ് െക ഭാര് 34

2 അൈദ്ത എം മകന 12

3 േദവിക എം മകള 7

4 രഗിണി എം മാതാവ 64
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Malappuram District

 
Perinthalmanna Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-3420/2021 15-10-2021
 
  െപരിനലമണ താലകില   െപരിനലമണ വിേലജില  പതകടി  വീടിൽ   താമസകാരൻ ആയിരനതം  സൗദി

അേറബ്യിൽ െവച് ആനരിചതമായ    ഫസലദീൻ പതകടി    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ഫസീല പി േബാധിപിച അേപക

െപരിനലമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-3176/2021 15-10-2021
 
  െപരിനലമണ താലകില   പലമേനാള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ s/o ചാെകാ

െകാലേറടമറതിൽ  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് െപണമ േതാമസ േബാധിപിച അേപക   പലമേനാള

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-10-2019-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-3170/2021 15-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫസീല പി ഭാര് 31

2 മഹമദ ഫവാസ ഫസൽ മകന 15

3 ഇബരാഹിം പിതാവ 75

4 ൈസനബ പി െക മാതാവ 67

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െപണമ േതാമസ ഭാര് 57

2 ബാബ േതാമസ മകന 36

3 ബിജി േതാമസ മകന 33
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  െപരിനല മണ താലകില   കരവമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടിശങരൻ നായർ s/o

രാമപണികർ  ൈചതന്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് വസനകമാരി പി പി േബാധിപിച അേപക   കരവമലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    22-05-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-2907/2021 15-10-2021
 
 െപരിനലമണ താലകില   െപരിനലമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഡാ. െക െക ശീേദവി w/

o എൻ എൻ രവീനൻ  ഡീംസ വീടിൽ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള നിഷ ജയിക് േബാധിപിച അേപക   െപരിനലമണ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ

30-06-2021-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. 

 
നമര:സി2-3175/2021 15-10-2021
 
  െപരിനല മണ താലകില   പാതായര   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ നായർ

െപാേനത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന മണികണൻ പി േബാധിപിച അേപക   പാതായര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-06-2020-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസനകമാരി പി പി ഭാര് 76

2 ലത പി പി മകള 51

3 പീത പി പി മകള 47

4 സിത പി പി മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിഷ െജയിക് മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:സി2-3173/2021 15-10-2021
 
 െപരിനലമണ താലകില   കടിലങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനകമാരി w/o രാമനണി

നായർ   പാറേചാല  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന മേനാജ പി േബാധിപിച അേപക   കടിലങാടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   05-

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-2931/2021 15-10-2021
 
 െപരിനലമണ താലകില   െനനമിനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലവി s/o മഹമദ  ഏലാനിക

ൽ വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന മഹമദ നാസർ േബാധിപിച അേപക   െനനമിനി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-12-2020-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. 

 
നമര:സി2-2594/2021 15-10-2021
 
 െപരിനലമണ താലകില   അങാടിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ െക കളരികൽ s/o

രാമചനൻ നായർ (േലറ് മഠതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

1 വിശാലാകി ഭാര് 71

2 ഹരിദാസൻ മകന 52

3 മണികണൻ പി മകന 47

4 സനിൽകമാർ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേനാജ പി മകന 51

2 ദിേനഷ പി മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈമമന ഭാര് 50

2 മനീറത് മകള 32

3 മഹമദ മനാഫ മകന 31

4 മഹമദ നവാഫ മകന 30

5 മഹമദ നാസർ മകന 28
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ സേഹാദരൻ അഭിലാഷ െക േബാധിപിച അേപക   അങാടിപറം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    20-06-2021-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 അഭിലാഷ െക സേഹാദരൻ 43
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Malappuram District

 
Perinthalmanna Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-2932/2021 08-10-2021
 
 െപരിനലമണ താലകില   പഴകാടിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാലതി പി എൽ w/o െക ടി

ഉണികഷൻ  കഷവിഹാർ  വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന രാേജഷ പകാട് േബാധിപിച അേപക   പഴകാടിരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ

03-11-2020-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-2933/2021 08-10-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   പാതായര േലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബരാജൻ െക s/o കഷൻ കടി

െക   (േലറ്)  കറപത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന അർജൻ െക േബാധിപിച അേപക   പാതായര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-

02-202  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-2916/2021 08-10-2021
 
  െപരിനലമണ താലകില   പാതായര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മാധവൻ s/o  കറപൻ

താഴേതതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേജഷ പകാട് മകന 53

2 രേമഷ പകാട് മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതനകമാരി പി ഭാര് 49

2 അർജൻ െക മകന 27

3 വിഷ െക മകന 26
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സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് രാധ ടി,  േബാധിപിച അേപക   പാതായര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-12-2013-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-3172/2021 08-10-2021
 
  െപരിനലമണ താലകില   അങാടിപറം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ വാതാചിറ

വാതാചിറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന െജറിൽ േജാർജ േബാധിപിച അേപക   അങാടിപറം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-2923/2021 08-10-2021
 
 െപരിനലമണ താലകില   േകാഡര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞഹമദ  പാെനാടി വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന ജംഷിദ പാെനാടി  േബാധിപിച അേപക   േകാഡര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-2021-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ ടി ഭാര് 59

2 നിഷ മകള 42

3 രാേജഷ ടി മകന 41

4 സതീഷ ടി മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജ േജാർജ ഭാര് 55

2 േറാൺ േജാർജ മകന 27

3 െജറിൽ േജാർജ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ        രണാം ഭാര് 45

2 അഷിതേമാൾ പാെനാടി മകള 40

12524 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:സി2-2924/2021 08-10-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   ഏലംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ബഷീർ S/O കഞിഹംസ

 വാഴമറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന മഹമദ മബഷീർ  വ,  േബാധിപിച  അേപക  ഏലംകളം  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-2928/2021 08-10-2021
 
 െപരിനലമണ താലകില   വലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതാവതി അമ പി  പകാട് വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന സനിൽ കമാർ പി േബാധിപിച അേപക   വലമര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    01-11-2020-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. 

 
നമര:സി2-2929/2021 08-10-2021
 
 െപരിനലമണ താലകില   േമലാറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീലാവതി W/O ഭാസരൻ നായർ

3 ജംഷിദ പാെനാടി മകന 37

4 തസനീം പാെനാടി മകള 34

5 നജല േമാൾ പാെനാടി മകള 31

6 സാജിത പി മകന 7

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ ബഷീർ വി മകന 20

2 മഷറീഫ വി മകള 14

3 മഫീദ വി മകള 7

4 സൗദ പി ഭാര് 37

5 കഞിഹംസ പിതാവ 71

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിൽ കമാർ പി മകന 60

2 ഉഷാറാണി പി മകള 53

3 ബാലസബഹണ്ൻ പി മകന 50

4 ശീലത മകള 46

16th November 2021Revenue Department12525
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



(േലറ്) പളികൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള പസീത മേനാജ േബാധിപിച അേപക   േമലാറര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ    01-07-2021-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസീത മേനാജ മകള 40

2 പവീണ മകള 31

3 മീനാകി മാതാവ 81
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Malappuram District

 
Perinthalmanna Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-2601/2021 08-10-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   േമലാറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദള  എന മാന s/o ആലിപ

ു (േലറ്) െചടിയാൻെതാടിക വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന റിയാസ സി ടി േബാധിപിച അേപക   േമലാറര വിേലജ

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

01-2014-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-2930/2021 07-10-2021
 
 െപരിനലമണ താലകില   കീഴാറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സലാവദീൻ  െകാളകംപാറ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ഫാതിമത് സഹറ േബാധിപിച അേപക   കീഴാറര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-01-2021-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റിയാസ സി ടി മകന 44

2 എസ മബീന മകള 37

3 നജമനീസ സി ടി മകള 36

4 നസറിയ സി ടി മകള 35

5 മഹമദ മസഫ സി ടി മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദാലി െക പി പിതാവ 72

2 മറിയ ടി മാതാവ 63

3 ഫാതിമത് സഹറ ഭാര് 37

4 ഫാതിമത് മിനിഷ മകള 19

5 മഹമദ ഫാരീസ മകന 16

6 ആദിൽ സലാവദീൻ മകന 9
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നമര:സി2-3171/2021 15-10-2021
 
 െപരിനലമണ താലകില   അങാടിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻകടി സി പി s/o

നാരായണൻ  നായർ  (േലറ്)  മീര  സദൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ  ഭാര്  മീര  സി  ,േബാധിപിച  അേപക

അങാടിപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-10-2020-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീര സി ഭാര് 51
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ kn5˛11774/2019. 2021 Pqsse 12.

2021 s^{_p-hcn 9 se tIcf Kk-‰v \º¿ 6 (hmeyw X, ]m¿´v III)-¬ IΩo-j-Wtd‰v
Hm^v  em≥Uv dh\yq hn`mKØn¬ t]Pv \º¿ 1023 ¬ {]kn -≤o -I -c n® ta¬ \º¿
]c-ky-Øn¬ ]tc-X-s‚ Ah-Im-in-I-fn¬ {Ia-\-º¿ (3) ^mØn-aØv kpl-d, sI. F∂-hsc Hgn-hm°n
]ckyw XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
s]cn-¥¬aÆ. Xl-io¬Zm¿.
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