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Malappuram District

 
Perinthalmanna Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2 -3177/ 2021 23-10-2021
 
  െപരിനലമണ താലകില   കറവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഷഫീഖ s/o  മരകാർ,

െകാടകണൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറവ വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ മരകാർ , , േബാധിപിച അേപക   കറവ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-06-2021 -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. 

 
നമര:സി2 -3401 / 2021 21-10-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   േമലാറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനമതി ടി പി  േതാടംപളത്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േമലാറര വിേലജില   പേരതയെട മകള ബിന ടി പി , , േബാധിപിച അേപക   േമലാറര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2 -3382 / 2021 21-10-2021
 
 െപരിനലമണ താലകില   േമലാറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നബീസ െക െകw/o അബറഹിമാൻ

 വിയനാടൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േമലാറര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അബറഹിമാൻ വി , , േബാധിപിച അേപക   േമലാറര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മരകാർ പിതാവ 67

2 ആയിഷ മാതാവ 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന ടി പി മകള 46
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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:സി2-3379 / 2021 21-10-2021
 
 െപരിനലമണ താലകില   പലാമേനാള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ  കിഴേകപരക

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പലാമേനാള വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാബ , , േബാധിപിച അേപക   പലാമേനാള

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    08-07-2021  -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:സി2-3378 / 2021 21-10-2021
 
 െപരിനലമണ താലകില   പലാമേനാള വിേലജില  താമസകാരി ആയിരനതം മംൈബയിൽ വച്  അനരിചേപായ

ദാകായണി  അമw/o  വി  പി  േഗാവിന  പിഷാരടി  (ൽ)  പതർ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പലമേനാള വിേലജില   പേരതയെട മകന

രവിശങർ പതർ , , േബാധിപിച അേപക   പലമേനാള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2020  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബറഹിമാൻ വി ഭരതാവ 70

2 ലിയാഖത് അലി മകന 49

3 സമീറാബി മകെന ഭാര് 47

4 അജമൽ സമീർ മകന 42

5 ഷാഹിദ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷലജ ഇ ഭാര് 51

2 ൈഷബ മകള 32

3 ഷാബ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രവിശങർ പതർ മകന 58
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നമര:സി2 3377 / 2021 18-10-2021
 
  െപരിനലമണ താലകില   ആനമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങം എ എം  അവണർ

മനയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ആനമങാട  വിേലജില   പേരതയെട  മകന ദാേമാദർ  അവണർ ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

ആനമങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021  -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:വി2 -2471/ 2021 18-10-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   മരകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാടേചാല കഞിമഹമദ

െപാടേചാല വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മരകനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈറഹാനത് , , േബാധിപിച അേപക   മരകനാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

10-2017  -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:സി2-3407 / 2021 25-10-2021
 
  െപരിനല മണ താലകില   വടകാങര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനദീൻ  െവങിട

ചിരതപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

2 പി ഉഷ മകള 63

3 പി സമ മകള 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദാേമാദർ അവണർ മകന 65

2 േദവകി എ മകള 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തഫീറ മകള 23

2 മനീർ സാദത് മകള 19

3 മഹമദ സിനാൻ മകള 14

4 ൈറഹാനത് ഭാര് 44

5 ആയിഷ മാതാവ 70

6 മഹമദ പിതാവ 80
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സർടിഫികറിനായി   വടകാങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മറിയമ , , േബാധിപിച അേപക   വടകാങര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയമ ഭാര് 65

2 ഷാജി നവാസ വി സി മകന 46

3 ഷീജ മകള 44

4 ഷഹനാസ ബാബ െവങിട മകന 39

5 ഷമീർ വി സി മകന 37
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Malappuram District

 
Perinthalmanna Taluk

 
NOTICE

 
നമര:c 2 -3462 / 2021 03-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   വടകങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈമമന w / o  അബൽ ഖാദർ

(േലറ്  )  ,  കരവളി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകങര വിേലജില   പേരതയെട മകന ൈസനദീൻ , , േബാധിപിച അേപക

വടകങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2020  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:c 2 - 3459 / 2021 03-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   െപരിനലമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബറഹിമാൻ ടി  ടി  ,

െതാണംെതാടി   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െപരിനലമണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ േറാഷൻ ടി   ടി  ,  ,

േബാധിപിച അേപക   െപരിനലമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-10-2019  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൽ  മജീദ മകന 58

2 ഉമ  സൽമ മകള 56

3 ൈസനദീൻ മകന 53

4 അബൽ റഷീദ മകന 50

5 ഫാതിമ മകള 48

6 ൈലല മകള 45

7 ൈസബനീസ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ ഭാര് 59

2 രഹ  സൽതാന മകള 39

3 സബാന  റഹാൻ മകള 37
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നമര:c 2 - 3449 / 2021 03-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   വലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തൻവീർ  എൻ   s / o  അബ

ൽ അസീസ  , െനടേങാടൻ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വലമര വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ അബൽ അസീസ , ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-01-2021  -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:c 2 - 3465 / 2021 03-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   കാര്വടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ  പി  , പലപറത്

വീടില   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാര്വടം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആദിത്ൻ , , േബാധിപിച അേപക   കാര്വടം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

03-2020 -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. 

 
നമര:c 2 - 3466 / 2021 03-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   െപരിനലമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക പാറകടി  അമ  w

4 മഹമദ േറാഷൻ  ടി ടി മകന 35

5 മഹമദ  ആസിഫ  ടി  ടി മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ സനം ഭാര് 22

2 തഹാൻ  ആദം  എൻ മകന 03

3  ൈടസിൻ  തൻവീർ മകന 40  ദിവസം

4 അബൽ അസീസ പിതാവ 63

5 ഹവ  ഉമ മാതാവ 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വന  േതലകാട ഭാര് 67

2 വിമൽ  പി ജി മകള 36

3 അനപമ മകള 34

4 ആദിത്ൻ പി  ജി മകന 31
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/ o  ഉണി  ടി   , േതാടതിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിനലമണ വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹരി ടി , , േബാധിപിച അേപക

െപരിനലമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2019  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:c 5 -1049 / 2021 01-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   മരകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ  s / o കമ (േലറ് ) ,

െതേകപാടെതാടിയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മരകനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിസാർ അഹമദ ടി ടി , , േബാധിപിച അേപക   മരകനാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-05-2005  -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:c 2 -3463 / 2021 03-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   െപരിനലമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   ശശി സി  എം ,  s/ o  എൻ

 ശങരൻ  നായർ   (േലറ്  )   ശീവൽസം   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിനലമണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സാവിതി  െക

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-05-2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മരളി  ടി മകന 60

2 ഹരി ടി മകന 58

3 രവി  ടി മകന 55

4 രാജീവ ടി മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ഭാര് 51

2 അബൾ  കരീം  ടി ടി മകന 42

3 റസീന മകള 38

4 മഹമദ ഷഫീഖ മകന 32

5 നിസാർ അഹമദ മകന 31

6 ഷംന മകള 26

7 റംസീന മകള 22

30th November 2021Revenue Department14807
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



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: C2-3642/2021 03-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sahra Banu w/o Naseer Hussain Kavathum Peedika

,Kavathum Peedika house, Karyavattam P O, Karyavattam Village, Perinthalmanna Taluk of Malappuram District has filed an

application  of a legal heirship certificate to produce before various purposes in respect of the legal  heirs of late Naseer

Hussain kavathum Peedika ,Kavathum Peedika house, Karyavattam P O who expired on 22-03-2020 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 Naseer Hussain

kavathum Peedika. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  Hence, it i

s 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

 
No: C2 - 3461/2021 03-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Rajesh A ,  Arangot house, Vellila  P O, Mankada Village

, Perinthalmanna Taluk of Malappuram District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before

various purposes in respect of the legal  heirs of late Unnikrishnan Nair ,  Arangot house, Vellila  P O who expired on 19-08-

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 Unnikrishnan Nair. 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി  െക ഭാര് 57

2 സൗമ്  എസ മകള 37

3 അർജൻ  എസ മകന 30

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

1 sahra Banu Wife 44

2 Fathimath Mishana  K P Daughter 25

3 Muhammed Nisham  K P Son 19

4 Fathima Nishana  K P Daughter 13
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SCHEDULE

 

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

1 Rajesh  A Son 44

2 Rajani  A Daughter 41

3 Rajitha  A Daughter 38
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Malappuram District

 
Perinthalmanna Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-3406/2021 25-10-2021
 
  െപരിനല മണ താലകില   പലാമേനാള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദകടി ഹാജി s/

o  കഞിെമായതീൻ  ഹാജി  (േലറ്  )  മേണങൽ കണംെതാടി  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന അബദൽ ബഷീർ എം

െക േബാധിപിച അേപക   പലാമേനാള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    05-08-2021  -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:സി2-3375/2021 18-10-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   പലാമേനാള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ d/o മഹമദ (േലറ്

) െനലിേശരി വീടിൽ  എനവരെട   അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന അസീസ എൻ േബാധിപിച അേപക   പലാമേനാള വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    25-08-2014 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശിയായി  താെഴ  പറയനയാൾ   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:സി2-3634/2021 27-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ മകള 51

2 അബദൽ ബഷീർ എം െക മകന 48

3 സൈബർ എം െക മകന 45

4 ശിഹാബ മകന 43

5 സകീർ മകന 41

6 സൗദ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അസീസ എൻ മകന 38
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 െപരിനല മണ താലകില   ആലിപറമ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ s/o മാധവൻ നായർ

 ശീനിലയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് സൗദാമിനി എന കല്ാണികടി  േബാധിപിച അേപക   ആലിപറമ  വിേലജ

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

02-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശിയായി  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:സി5-1244/2021 01-11-2021
 
 െപരിനലമണ താലകില   കറവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മലപളി ഖാദർ ഹാജി s/o അഹമദ

്  കടി  ഹാജി   മലപളി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന അബ േബാധിപിച അേപക   കറവ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-2009 -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:സി2-3460/2021 28-10-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   െപരിനലമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി w/o അപണി (േലറ്

) െപാേടങൽ വീടിൽ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട മകന ജയകഷൻ േബാധിപിച അേപക   െപരിനലമണ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    29-04-2021 -

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗദാമിനി എന കല്ാണികടി ഭാര് 73

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദിയകടി ഭാര് 80

2 ഹവാ ഉമ മകള 67

3 മഹമദ കടി മകന 62

4 അബ മകന 59

5 അലവികടി മകന 57

6 അബദൾ നസീർ മകന 50

7 സൈലഖ മകള 53

8 കമറൈലല മകള 47
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േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-3448/2021 28-10-2021
 
 െപരിനലമണ താലകില   െപരിനലമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ ടി s/o അയപൻ

(േലറ്  )  െതേയാടിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് രമണി ടി േബാധിപിച അേപക   െപരിനലമണ 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-3402/2021 27-10-2021
 
 െപരിനലമണ താലകില   െപരിനലമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനേശഖരൻ s/o േശഖരൻ

നായർ   സപഭാത  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് കല്ാണികടി ടി േബാധിപിച അേപക   െപരിനലമണ വിേലജ

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

04-2020 -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 ജയകഷൻ മകന 49

2 ഉഷ മകള 47

3 ഗിരീഷ കമാർ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമണി ടി ഭാര് 53

2 നിഷാന് ടി മകന 28

3 നിഖിൽ ടി മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണികടി ടി ഭാര് 78

2 സധാറാണി ടി മകള 51

3 സേരഷബാബ ടി മകള 50

4 സനിൽകമാർ ടി മകന 47
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നമര:സി2-3403/ 2021 27-10-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   മരകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എം സാവിതികടി  ശീവിഹാ

ർ  വീടിൽ   എനവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന േദവപകാശ വി സി േബാധിപിച അേപക   മരകനാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    19-07-2021 -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. 

 
നമര:സി2-3414/2021 27-10-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   ആനമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജ പസാദ s/o പരേമശ്രൻ

 ഷാജ നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് റീന െക േബാധിപിച അേപക   ആനമങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-06-2021  -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. 

 
നമര:സി2-3415/2021 27-10-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   േകാഡർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിശ സി പി w/o ഹൈസ

ൻ െക പി  കിഴെക പളികൽ വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ ഹൈസൻ െക പി േബാധിപിച അേപക   േകാഡർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാൾ     22-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവപകാശ വി സി മകന 58

2 നിർമല വി സി മകള 57

3 അർചന വി സി മകള 45

4 ഹരിപസാദ വി സി   മരണെപട മകൻ പസാദ വി സി യെട മകന 21

5 പിയദ വി സി              മരണെപട മകൻ പസാദ വി സി
യെട

മകള 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റീന െക ഭാര് 40

2 േകമ സി എം മകള 11
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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 ഹൈസൻ െക പി ഭരതാവ 68

2 ഹനീസ ബാബ െക പി മകന 41

3 ഹസീന െക പി മകള 40

4 ജസീന െക പി മകള 38

5 സറീന െക പി മകള 36

6 ഫിേറാസ ബാബ െക പി മകന 33
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Malappuram District

 
Perinthalmanna Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-3702/2021 03-11-2021
 
 െപരിനലമണ താലകില   ആലിപറമ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ കാദർ െചമല

െചമല വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  വിേലജില പേരതനെറ  ഭാര്  ൈസനബ േബാധിപിച  അേപക ആലിപറമ വിേലജ  ഓഫീസര

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണസർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 24-03-2021-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:സി 2-3563/2021 03-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   േകാഡർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ േകായ s/o െസയലവി

(േലറ് ) തറയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് മഹസിന എ പി േബാധിപിച അേപക   േകാഡർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2021  -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:സി2-3464/2021 03-11-2021
 
 െപരിനലമണ താലകില   െപരിനലമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ S/O കടൻ നായർ

(േലറ് ) ഞാളർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ സി ഭാര് 43

2 മഹമദ അബ സാലിഹ മകന 24

3 ഫാതിമത് ഷാഹിദ സി മകള 18

4 ഷഹന തസനീം സി എച് മകള 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹസിന എ പി ഭാര് 34

2 ഫാതിമ ഹിബ ടി മകള 13

3 അസറിൻ മറിയം ടി മകള 8 മാസം
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സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ജയനി േബാധിപിച അേപക   െപരിനലമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2021  -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:സി5-1977/2021 03-11-2021
 
 െപരിനലമണ താലകില   കടിലങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകി അമ  കറിേയടത്

വെടാളി  വീടിൽ  എനവരെട   അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള െക വി സമംഗല േബാധിപിച അേപക   കടിലങാടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   13-08-1997 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി 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 ജയനി ഭാര് 42

2 അഞലി എസ മകള 21

3 അലീന സേരഷ മകള 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക വി സമംഗല മകള 78
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ kn5˛1122/2021/TLKPTM. 2021 \hw_¿ 1.

22˛6˛2021˛mw  tIcf Kk‰v \º¿ 25, (hm-eyw- X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm v̂ em‚ v dh\yq
hn`m-KØn¬ 4696˛-mw t]Pn¬ {Ia \º¿ 3˛-ma-Xmbn {]kn-≤o-I-cn® ta¬ \º¿ ]c-ky-Øn¬
]tc-Xs‚ A\-¥-cm-h-Im-in-I-fn¬ {Ia-\-º¿ 2 Bbn  tcJ-s∏-Sp-Ønb Ah-Im-in-bpsS t]cv
‘‘^mØna Pko\ X¶-b-Øn¬’’ F∂p-≈Xv ‘‘^mØna Pkv\ X¶-b-Øn¬’’ F∂v XncpØn
hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿ kn5˛2040/2021/TLKPTM. 2021 \hw_¿ 3.

7˛9˛2021˛mw  tIcf Kk‰v \º¿ 25, (hm-eyw- X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq
hn`m-KØn¬ 7155˛-mw t]Pn¬ {Ia\º¿ 21˛-maXmbn {]kn-≤o-I-cn® ta¬ \º¿ ]c-ky-Øn¬
]tc-XbpsS A\-¥-cm-h-Im-in-I-fn¬ {Ia-\-º¿ 2˛¬ ‘‘dnbm≥ hcp¨’’ F∂p-≈Xv ‘‘dbm≥ hcp¨’’ F∂v
XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(3)

\º¿ kn5˛1247/2021/TLKPTM. 2021 \hw_¿ 3.

22˛6˛2021˛se tIcf Kk‰v \º¿ 25, (hm-eyw- X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq
hn`m-KØn¬ 4696˛-mw t]Pn¬ {Ia\º¿ 2˛m-a-Xmbn {]kn-≤o-I-cn® ta¬ \º¿ ]c-ky-Øn¬
]tc-Xs‚ A\-¥-cm-h-Im-in-I-fn¬ {Ia-\-º¿ 3˛maXv ‘‘cmPnI F’’ F∂hcpsS hb v ‘‘32’’ F∂p≈Xv
‘‘52’’F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(4)

\º¿ kn5˛1648/2021. 2021 HIvtSm_¿ 11.

13˛7˛2021˛se 28˛-mw \º¿ tIcf Kk‰n¬ (hm-eyw- X, ]m¿´v III)˛¬  I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 5487-˛¬ {Ia-\-º¿ 4˛-ma-Xmbn {]kn-≤o-I-cn® ta¬ \º¿
]c-ky-Øn¬ aq∂mw \º¿ Ah-Im-in-bpsS t]cv ‘‘iio-{µ≥, sI.’’ F∂Xv ‘‘iio-[c≥, sI.’’ F∂v
XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

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

(1)

\º¿ kn5˛1122/2021/TLKPTM. 2021 \hw_¿ 1.

22˛6˛2021˛mw  tIcf Kk‰v \º¿ 25, (hm-eyw- X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm v̂ em‚ v dh\yq
hn`m-KØn¬ 4696˛-mw t]Pn¬ {Ia \º¿ 3˛-ma-Xmbn {]kn-≤o-I-cn® ta¬ \º¿ ]c-ky-Øn¬
]tc-Xs‚ A\-¥-cm-h-Im-in-I-fn¬ {Ia-\-º¿ 2 Bbn  tcJ-s∏-Sp-Ønb Ah-Im-in-bpsS t]cv
‘‘^mØna Pko\ X¶-b-Øn¬’’ F∂p-≈Xv ‘‘^mØna Pkv\ X¶-b-Øn¬’’ F∂v XncpØn
hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿ kn5˛2040/2021/TLKPTM. 2021 \hw_¿ 3.

7˛9˛2021˛mw  tIcf Kk‰v \º¿ 35, (hm-eyw- X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq
hn`m-KØn¬ 7155˛-mw t]Pn¬ {Ia\º¿ 21˛-maXmbn {]kn-≤o-I-cn® ta¬ \º¿ ]c-ky-Øn¬
]tc-XbpsS A\-¥-cm-h-Im-in-I-fn¬ {Ia-\-º¿ 2˛¬ ‘‘dnbm≥ hcp¨’’ F∂p-≈Xv ‘‘dbm≥ hcp¨’’ F∂v
XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(3)

\º¿ kn5˛1247/2021/TLKPTM. 2021 \hw_¿ 3.

22˛6˛2021˛se tIcf Kk‰v \º¿ 25, (hm-eyw- X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq
hn`m-KØn¬ 4696˛-mw t]Pn¬ {Ia\º¿ 2˛m-a-Xmbn {]kn-≤o-I-cn® ta¬ \º¿ ]c-ky-Øn¬
]tc-Xs‚ A\-¥-cm-h-Im-in-I-fn¬ {Ia-\-º¿ 3˛maXv ‘‘cmPnI F’’ F∂hcpsS hb v ‘‘32’’ F∂p≈Xv
‘‘52’’F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

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

 
Perinthalmanna Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKPTM/3791/2021-C2 17-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   ഏലംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി അമ W/o ചാതൻ

നായര  (േലറ്)  കാവങൽ  വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏലംകളം വിേലജില   പേരതയെട മകന സബഹണ്ൻ. സി, െചേമാറ വീട, ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭരതാവ മരണെപടതാണ. 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/3376/2021-C2 17-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   കറവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹൈസൻ ആലങൽ, ആലങൽ വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കറവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നാഷിദ, ചാലിെതാടി വീട, േബാധിപിച അേപക   കറവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപണ്. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം 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 സബഹണ്ൻ. സി മകന 64

2 സീത മകള 60

3 ചന മകള 57

4 രാമൻകടി മകന 56

5 വാസേദവൻ മകന 53

6 രമണി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാഷിദ ഭാര് 34

2 ആയിഷ സന മകള 15

3 ഹസ മകള 11

4 മഹമദ ഷാദി മകന 5

30th November 2021Revenue Department14819
____________________________________________________________________________________________________________________________
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നമര:TLKPTM/3778/2021-C2 17-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   പാതയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ മനീര. െക.പി S/o ഖാലിദ

്  ഹാജി  (േലറ്)  കലീപറമിൽ  വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാതയര വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ മഹമദ റഷീദ, കലീപറമിൽ വീട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ 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. 

 
നമര:TLKPTM/3776/2021-C2 17-11-2021
 
  െപരിനല മണ താലകില   േകാഡര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമര പവകാടിൽ വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാഡര വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ ഹംസ പവകാട്, പവകാടിൽ വീട, േബാധിപിച അേപക   േകാഡര വിേലജ

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

06-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   മറ്  അവകാശികളില  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/3775/2021-C2 17-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   വലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള കരീം െപാനങാെതാടി

, െപനങാെതാടി വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വലമര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സലീന, െപനങാെതാടി വീട,  േബാധിപിച അേപക

5 അബള അസീസ പിതാവ 82

6 ആയിഷ മാതാവ 69

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ മാതാവ 62

2 ഹസനത് ഭാര് 25

3 െമഹഫിൻ മനീര മകന 4

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹംസ പവകാട് പിതാവ 70

2 നഫീസ മാതാവ 54

3 മഹറഫ. എ ഭാര് 24

4 മഹമദ റാഫി. പി മകന 2
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വലമര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-03-2006  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില. 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/3773/2021-C2 17-11-2021
 
  െപരിനല മണ താലകില   മങട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷൻ S/o െതയണി

ൈവദ്ര (േലറ്)  മഠതിൽെതാടി  വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മങട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േപമാവതി.ഒ, മഠതിൽെതാടി വീട, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2021  -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:TLKPTM/3701/2021-C2 12-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   ഏലംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻകടി. എൻ S/o േകാര

(േലറ്) നടവകാടിൽ വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ഏലംകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന െറനിൻ,  നടവകാടിൽ വീട,  േബാധിപിച അേപക

ഏലംകളം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2020  -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 സലീന ഭാര് 54

2 ഖദീജതൽ ജിൻഷ മകള 38

3 ഫാതിമ ജിസ ലി. പി മകള 30

4 ൈസനബ ജിസി മകള 25

5 മഹമദ ജയസൽ. പി.ടി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമാവതി.ഒ ഭാര് 73

2 എം. േലഖ.ജി.കഷൻ മകള 48

3 സിജിൻ. എം.ജി മകന 43

4 േരഖ.ജി.കഷൻ മകള 47

30th November 2021Revenue Department14821
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നമര:TLKPTM/3704/2021-C2 11-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   മങട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െനഗൽ േജകബ. പി S/o ചാേകാ

, പറതയിൽ വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മങട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സവിത. പി, പറതയിൽ വീട, േബാധിപിച അേപക   മങട വിേലജ

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

02-2021  -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/3706/2021-C2 11-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   േമലാറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസേദവൻ. െക S/o േഗാപാല

ൻ നായര (േലറ്)  കിഴേകതിൽ വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമലാറര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മാലതി.പി, കിഴേകതിൽ വീട, േബാധിപിച

അേപക   േമലാറര 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. 

 
നമര:TLKPTM/3713/2021-C2 11-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ ഭാര് 56

2 െറനിൻ മകന 38

3 റിന. എൻ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സവിത. പി ഭാര് 30

2 റയാൻ േജകബ മകന 5

3 യവാൻ േജകബ മകന 2

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാലതി. പി ഭാര് 62

2 ആദരശ. െക മകന 20

3 ലകി അമ മാതാവ 88
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 െപരിനല മണ താലകില   പലാമേനാള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണീൻകടി ൈവശ്ൻ വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പലാമേനാള വിേലജില   പേരതനെറ മകന നാസര, ൈവശ്ൻ വീട, േബാധിപിച അേപക   പലാമേനാള വിേലജ

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

09-2019  -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/3711/2021-C2 11-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   ആനമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീജ W/o ഉണിപ (േലറ്)

വലതിൽ വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആനമങാട വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ ഫിേറാസ, വലതിൽ വീട, േബാധിപിച അേപക

 ആനമങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2021  -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 ഇതിമ ഭാര് 56

2 നാസര മകന 41

3 ജസീന. വി മകള 37

4 അബള നിസാര. വി മകന 35

5 സാബിറ. വി മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ ഫിേറാസ മകന 38

2 സമയത് മകള 36

30th November 2021Revenue Department14823
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Malappuram District

 
Perinthalmanna Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKPTM/3707/2021-C2 11-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   േമലാറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാറകടി അമ W/o േഗാപാലൻ

നായര  (േലറ്)  അചത്  വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമലാറര വിേലജില   പേരതയെട മകന മേനാജകമാര, അചത് വീട, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2020  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKPTM/3714/2021-C2 11-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   പലാമേനാള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ S/o മഹമദ ഹാജി

(േലറ്) കാഞിരകടവത് മളത് വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പലാമേനാള വിേലജില   പേരതനെറ മകന െസയത മഹമദ, കാഞിരകടവത്

മളത് വീട, േബാധിപിച അേപക   പലാമേനാള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-12-2020 -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:TLKPTM/3710/2021-C2 11-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗമിനി മകള 56

2 മേനാജകമാര മകന 48

3 സേരഷ കമാര മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ ഭാര് 66

2 െസയത മഹമദ മകന 48

3 റസിയ െക.എച്. മകള 44

4 ആയിഷ. െക.എച് മകള 41
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 െപരിനല മണ താലകില   വലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈമമനത്. പി, പാലാപറമിൽ വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വലമര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷാജഹാൻ. പി, പാലാപറമിൽ വീട, േബാധിപിച അേപക   വലമര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-

08-2021  -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/3640/2021-C2 11-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   വലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.വി സമതി W/o എസ.വി.

രാമവാര്ര(േലറ്)  ശീറാം  വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വലമര വിേലജില   പേരതയെട മകള േജ്ാതി.  െക.  ആര,  ശീറാം  വീട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-12-2020 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKPTM/3708/2021-C2 11-11-2021
 
  െപരിനല മണ താലകില   കാര്വടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ  S/o േചക(േലറ്)

കണമംഗലത് വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാര്വടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സര്കമാരി, കണമംഗലത് വീട, േബാധിപിച അേപക

കാര്വടം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2019  -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 ആരിഫ ബാബ മകന 43

2 ഷാജഹാൻ. പി മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിത. െക.ആര മകന 51

2 േജ്ാതി. െക.ആര മകള 48

3 രാജീവ. െക. ആര മകന 46
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നമര:TLKPTM/3709/2021-C2 11-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   മങട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷ W/o മഹമദ വിയനാടൻ വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മങട വിേലജില   പേരതയെട മകന അബള ജബാര. വി, വിയനാടൻ വീട, േബാധിപിച അേപക   മങട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട 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. 

 
നമര:TLKPTM/3726/2021-C2 12-11-2021
 
  െപരിനല  മണ  താലകില    വലമര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അബബകര.  പി.ടി,

െപാനങാെതാടി വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വലമര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനീസ റഹാൻ. പി.ടി, െപാനങാെതാടി വീട, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2021  -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/3700/2021-C2 12-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സര്കമാരി ഭാര് 57

2 പദീഷ. െക മകന 39

3 ബീന മകള 36

4 സഭീഷ. െക മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബറഹിമാൻ. വി മകന 70

2 മഹമദ സാലിഹ മകന 63

3 അബള ജബാര. വി മകന 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ. വി ഭാര് 65

2 റജീന മകള 39

3 അനീസ റഹാൻ. പി.ടി മകന 36
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 െപരിനല മണ താലകില   അങാടിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണേഗാപാലൻ. വി S/o

ഭാസര പിള (േലറ്) വടേകകളതിൽ വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അങാടിപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിപിൻ. വി, വടേകകളതിൽ വീട,

േബാധിപിച അേപക   അങാടിപറം 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:TLKPTM/3727/2021-C2 12-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   വലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാപ S/o അറമഖൻ (േലറ്)

,  ശീേദവി  മാകടായികണിൽ  വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വലമര വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിേനഷ. എം.െക,  മാകടായികണിൽ വീട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2021 -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/3865/2021-C2 20-11-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   ആലിപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായ തചംേകാടിൽ വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആലിപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈസനബ, തചംേകാടിൽ വീട, േബാധിപിച അേപക   ആലിപറമ് വിേലജ

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

07-2003  -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 ലകി അമ മാതാവ 88

2 വിജയകമാരി ഭാര് 56

3 വിദ്. വി മകള 34

4 വിപിൻ. വി മകന 32

5 വിഷ. വി മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിേനഷ. എം.െക മകന 32

2 ശീേദവി ഭാര് 59
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ ഭാര് 58

2 ഫാതിമത് സഹറ മകള 39

3 ഷാഹിദ മകള 37

4 സൗദ മകള 36

5 ഷിഹാബ മകന 39

14828 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Malappuram District

 
Perinthalmanna Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKPTM/4031/2021-C2 26-11-2021
 
  െപരിനല മണ താലകില   മങട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െതയൻ, കറതപലാകൽ വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മങട വിേലജില   പേരതനെറ മകന കഷൻകടി, കറതപലാകൽ വീട, േബാധിപിച അേപക   മങട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2002 -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. 

 
നമര:TLKPTM/3942/2021-C2 25-11-2021
 
  െപരിനല മണ താലകില    െപരിനലമണ വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മഹമദ.  പി  S/

o കഞാലൻ.പി (േലറ്) പതത് വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െപരിനലമണ വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ ഉമര, പതത് വീട,

േബാധിപിച അേപക   െപരിനലമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-12-2019  -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 കഷൻകടി മകന 66

2 പഭാവതി മകള 63

3 നളിനി മകള 59

4 േശാഭന മകള 53

5 സരള മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷതൽ ഉൈമറ ഭാര് 56

2 െഫമിന. പി മകള 34

3 ഫസ. പി മകള 27

4 ഫൗസിയ. പി മകള 25

5 നാഫിയ ഫരസാന. പി മകള 21

6 പാതമ സേഹാദരി 71
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