
 

 compose.kerala.gov.in
egazette.kerala.gov.in

printing.kerala.gov.in

േകരള സരകാര
GOVERNMENT OF KERALA

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി  ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY

Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 2012-09-05 with RNI

Reg No.KL/TV(N)/634/2021-2023

വാല്ം 10

Vol. X

നമര

No.
 44

െചാവ, 2021  നവംബര  09

Tuesday, 09th November 2021

1197 തുലാം 24

24th Thulam 1197

1943 കാരതികം 18

18th Karthika 1943

Part III

Commissionerate of Land Revenue

©

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

2021

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



 
Malappuram District

 
Perinthalmanna Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-3342/2021 15-10-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   മരകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമകഷൻ എന ബാബ s/ o

രാമൻ  നായർ,   െതെക വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മരകനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന അർജൻ ,േബാധിപിച അേപക

മരകനാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2015  -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. 

 
നമര:സി2-3322/2021 15-10-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   മരകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ ഹമീദ s/o കഞിമഹമദ

 പറമൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മരകനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ അമീൻ ,  േബാധിപിച അേപക   മരകനാട വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന ഭാര് 45

2 അഞ കഷ മകള 24

3 അർജൻ മകന 22

4 െചറീതമ  െതേകവീടിൽ (20-5-2021 -ൽ മരണെപട ) അമ -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉൈമബ ഭാര് 45

2 മഹമദ അമീൻ മകന 26

3 ഉമർ ഫാറഖ പി മകന 24

4 ഫാതിമ  ഹസനത് മകള 21

5 മഹമദ ഇബ രാഹിം മകന 19
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Malappuram District

 
Perinthalmanna Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKPTM/3699/2021-C2 06-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   െപരിനലമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസയത മഹമദ ഫസല

  കറികനന വീട,  െപരിനലമണ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െപരിനലമണ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  െസൗദ.  പി,  കറികനന വീട,

െപരിനലമണ, േബാധിപിച അേപക   െപരിനലമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-06-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ മരണെപടിടണ്

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:TLKPTM/3667/2021-C2 06-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   മരകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ മസഫ മഴികല വീട,

െകാളതര പി. ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മരകനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നരജഹാന, മഴികല വീട, െകാളതര പി. ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ അമ 71

2 െസൗദ ഭാര് 49

3 മഹമദ ആസില എസ. എം മകന 21

4 ജിസ ഫസല എസ. എം മകള 33

5 െജന എസ. എം മകള 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാത അമ 63

2 നരജഹാന ഭാര് 35

3 റിഫ ഫാതിമ മകള 16

4 റസിന ഷാസ. എം മകന 9

5 ൈറസ ഫാതിമ എം മകള 5
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