
 

 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.
 48

െചാവ, 2021  ഡിസംബര  07

Tuesday, 07th December 2021

1197 വൃശികം 22

22nd Vrischikam 1197

1943 അ്ഗഹായനം 16

16th Agrahayana 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:TLKPTM/4145/2021-C2 04-12-2021
 
  െപരിനല മണ താലകില   വലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീലത,  പതാലയം വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വലമര വിേലജില   പേരതയെട മാതാവ പതാവതി അമ, പതാലയം വീട, േബാധിപിച അേപക   വലമര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

10-2021  -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:TLKPTM/3834/2021-C2 20-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   മരകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ.െക അയിഷാബി W/o ഇ.ക

െ  കഞിമഹമദ(േലറ്)  ഇടെതാടി  കാകേശരി  വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മരകനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന അബള ലതീഫ,

ഇടെതാടി കാകേശരി വീട, േബാധിപിച അേപക   മരകനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-01-2015 -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:TLKPTM/3835/2021-C2 20-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   അങാടിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി. െക രാമകഷൻ S/o രാവണ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതാവതി അമ മാതാവ 89

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബള ലതീഫ മകന 54

2 ഹിദായതള മകന 51

3 യഹ യ ഖാൻ മകന 48

4 മറിയമ മകള 44

5 െഷരീഫ മകള 41
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ി  നായര  (േലറ്)  രാജി  നിവാസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അങാടിപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകള രാജലകി. െക, രാജി നിവാസ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2021 -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. 

 
No: TLKPTM/3416/2021-C2 22-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sudha. k W/o Padmanabhan. P, Sreenilayam house,

Pathirikode P.O, Edappatta Village, Perinthalmanna Taluk of Malappuram District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce   Various needs in respect of the legal  heirs of late Padmanabhan. P Sreenilayam house, Pathirikode

P.O who expired on 16-07-2021 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below

are the legal heirs of the said late Padmanabhan. P. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this

to the applicant . . Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said

members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in

person before the Tahasildar , Perinthalmanna within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala

Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
നമര:TLKPTM/3836/2021-C2 22-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   െപരിനലമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കട്ാമ  S/o അയമ (േലറ്)

വലിയപറമിൽ വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െപരിനലമണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൽ നാസര.  വി.പി,  വലിയപറമിൽ വീട,

േബാധിപിച അേപക   െപരിനലമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-08-2021  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജലജ. െക ഭാര് 65

2 രാജലകി. െക മകള 37

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Sudha. K Wife 50

2 Nikhitha. P Daughter 28

3 Nikhil. P Son 21

4 Soubagyalakshmi Amma Mother 76
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKPTM/3833/2021-C2 25-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   മരകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ മസഫ, എടെതാടി

കാകേശരി  വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മരകനാട വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ അബള ലതീഫ, എടെതാടി കാകേശരി വീട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-01-2015 -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:TLKPTM/2927/2021-C2 29-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   കടിലങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിമഹമദ എടെകാമൻ വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടിലങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ൈഫസൽ എടെകാമൻ, എടെകാമൻ വീട, േബാധിപിച അേപക

കടിലങാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2021  -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 സബിദ മകള 63

2 നഫീസ മകള 61

3 മഹമദ മസഫ മകന 56

4 അബൽ നാസര. വി.പി മകന 55

5 അബൽ ലതീഫ. വി.പി മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബള ലതീഫ സേഹാദരൻ 54

2 ഹിദായതള സേഹാദരൻ 51

3 യഹ യ ഖാൻ സേഹാദരൻ 48

4 മഹമദ റാഫി. പി സേഹാദരി 44

5 െഷരീഫ സേഹാദരി 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നബീസ കണചത് മാതാവ 77

2 നഫീസ ഭാര് 53
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3 ഫൗസിയ ഇ.െക മകന 38

4 മഹമദ ൈഫസൽ എടെകാമൻ മകന 37

5 മഹമദ സാദിഖ മകന 33

6 റാഷിദ സമറിൻ മകള 22
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Malappuram District

 
Perinthalmanna Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKPTM/3844/2021-C2 29-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   േകാഢര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവരാമൻ. പി പതവാകത് വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാഡര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഖിൽ. എസ. ആര, പതവാകത് വീട, േബാധിപിച അേപക   േകാഡര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    16-09-2021  -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:TLKPTM/3843/2021-C2 29-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   ഏലംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ S/o രാമൻ നായര

(േലറ്) തിരതകിൽ വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഏലംകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിബ. ടി,  തിരതകിൽ വീട,  േബാധിപിച അേപക

ഏലംകളം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2020  -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:TLKPTM/3841/2021-C2 29-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   അങാടിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി.െക ശങരൻ നമതിരി

കരിപത്  മന  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അങാടിപറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീല. െക.എം, കരിപത് മന, േബാധിപിച അേപക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ. െക.പി ഭാര് 42

2 അഖിൽ. എസ. ആര മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിബ. ടി മകന 30

2 അഞ. ടി മകള 25
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അങാടിപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2021  -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:TLKPTM/3779/2021-C2 29-11-2021
 
  െപരിനല  മണ  താലകില    പാതയര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സൈബര.  െക.സി

കരിമനചണങയിൽ വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാതയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ അലി റബീഹസമാൻ. െക.സി, കരിമനചണങയിൽ

വീട, േബാധിപിച അേപക   പാതയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-08-2021  -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:TLKPTM/3840/2021-C2 29-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   ആനമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ േചരേങാടിൽ വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആനമങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനിതകമാരി, േചരേങാടിൽ വീട, േബാധിപിച അേപക   ആനമങാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല. െക.എം ഭാര് 74

2 പീത. വി.െക മകള 54

3 ലീന. വി.െക മകള 49

4 ബീന. വി.െക മകള 49

5 ദിലീപ. വി.െക മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ മാതാവ 75

2 മറിയമ ഭാര് 46

3 മഹമദ അലി റബീഹസമാൻ. െക.സി മകന 27

4 അഹമദ റസീൻ. െക.സി മകന 21

5 അഹമദ റഫീഹ. െക.സി മകന 12
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKPTM/1400/2021-C2 30-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   െപരിനലമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കുമാരൻ നായര പീത വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െപരിനലമണ വിേലജില   പേരതനെറ മകള ലത. െക, പീത വീട, േബാധിപിച അേപക   െപരിനലമണ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-

11-2019  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKPTM/1400/2021-C2 30-11-2021
 
  െപരിനല മണ താലകില   െപരിനലമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദമിനി,  പീത വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െപരിനലമണ വിേലജില   പേരതയെട മകള ലത. െക, പീത വീട, േബാധിപിച അേപക   െപരിനലമണ വിേലജ

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

08-2019  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിതകമാരി ഭാര് 60

2 രമിത. സി.ആര മകള 38

3 രഞിത്. സി.ആര മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത. െക മകള 60

2 ജയശീ രാധാകഷൻ മകള 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത. െക മകള 60

2 ജയശീ രാധാകഷൻ മകള 56

3 കമാരൻ നായര ( 01.11.2019ന മരണെപട) ഭരതാവ -
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Malappuram District

 
Perinthalmanna Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKPTM/2909/2021-C2 30-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   െപരിനലമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങം. ഒ.െക W/o സകമാരൻ

. എം മലയനകത് വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െപരിനലമണ വിേലജില   പേരതയെട  മകന ബാസിൽ.എം.സകമാരൻ,  മലയനകത്  വീട,

േബാധിപിച അേപക   െപരിനലമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    05-05-2021  -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. 

 
നമര:TLKPTM/4054/2021-C2 03-12-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   േമലാറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബറഹിമാൻ. െക, കകത് വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േമലാറര വിേലജില   പേരതനെറ മകന റബീൻ മഹമദ.െക, കകത് വീട, േബാധിപിച അേപക   േമലാറര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സകമാരൻ. എം ഭരതാവ 74

2 ബാസിൽ.എം.സകമാരൻ മകന 40

3 േദവീന.എം.സകമാരൻ മകള 36

4 ഫവീന സകമാരൻ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിശ മാതാവ 83

2 നജീമ ഭാര് 50

3 റിൻഷ മകള 35

4 റിഷ മകള 30

5 റബീൻ മഹമദ. െക മകന 28
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നമര:TLKPTM/3943/2021-C2 03-12-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   െപരിനലമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷപകാശ. പി, ൈവശാഖ

ം വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െപരിനലമണ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിന.എം, ൈവശാഖം വീട, േബാധിപിച അേപക   െപരിനലമണ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-

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. 

 
നമര:TLKPTM/3790/2021-C2 04-12-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   ആലിപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി.സി. ഉണിരാരിചൻ ഏറാടി

പാറങാടിൽകളം വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആലിപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ മകള സജാത. പി.െക, പാറങാടിൽകളം വീട, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-03-2021  -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. 

 
നമര:TLKPTM/3712/2021-C2 04-12-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   േമലാറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി. സതീേദവി വാഴെതാടി വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േമലാറര വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരിയെട മകൻ  ജയപകാശ, വാഴെതാടി വീട, േബാധിപിച അേപക   േമലാറര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    11-08-2007  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  .  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന. എം ഭാര് 50

2 ൈവശാഖ.ഡി.പകാശ മകന 23

3 രതാവതി.പി മാതാവ 84

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത. പിെക മകള 63

2 ശീനിവാസൻ. പി.െക മകന 64

3 സമാേദവി. പി.െക മകള 56

4 ശാലിനി. പി.െക മകള 53

15920 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



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/3698/2021-C2 04-12-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   പാതയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി െപലകത് എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാതയര

വിേലജില   പേരതയെട മകളെട ഭർതാവ സബഹണ്ൻ.ടി, േതാണിയിൽ വീട, േബാധിപിച അേപക   പാതയര വിേലജ

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

07-2018  -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:TLKPTM/3705/2021-C2 04-12-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   മങട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഇകബാൽ േമപറമിൽ വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മങട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സീനത്, േമപറമിൽ വീട, േബാധിപിച അേപക   മങട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-08-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയപകാശ (സേഹാദരിയെട മകൻ) - 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശരണ് ദിേനശ. പി (മരണെപട മകള ശകനളയെട മകള) പൗതി 37

2 േസഹ (മരണെപട മകള ശകനളയെട മകള) പൗതി 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീനത് ഭാര് 42

2 ഫാതിമ റഷ മകള 20

3 റിയ ജഹാൻ മകള 12

4 േമപറമിൽ കഞാലി സേഹാദരൻ 61

5 ഇസായിൽ അലി സേഹാദരൻ 58

6 റംലത് സേഹാദരി 59

7 ഷകീല സേഹാദരി 42
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