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തിരുത്തൽ പരസ്യം

നമ്പര് സി 2-2488/2021 2021 ഡിസംബര് 4

        02.11.2021  ലെ�  കേ�രള  ഗസറ്്റ  നമ്പര്  43,  വാ�്യം  10,  ഭാഗം  3  ൽ  10250  - ാാം  കേപജിൽ
പ്രപസിദ്ധീ�രിച്ച  കേ-ൽ  നമ്പര്  പരസ്യത്തിൽ  അകേപക്ഷ�യുലെ1  കേപര്  ‘  അജിത�ു-ാരി’  എന്നത്
‘റൈ7ഹാനത്്ത’ എന്ന് തിരുത്തി വായികേ9ണ്ടതാണ്.

താ�ൂ9് ഓഫീസ്,      (ഒപ്്പ)

ലെപരിന്തൽ-ണ്ണ               തഹസിൽദാര്
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നമ്പര് :- സി2 – 2580/2021                                                                              തീയതി : 13/12/2021

 തിരുത്തല് പരസ്യം

2021 ഒക്ട�ോബര് 12 ലെ� ക്ട�രള ഗസറ്്റ നമ്പര് 40, വോ�്യം 10, ഭോഗം  III ല് �മ്മീഷണക്ട+റ്്റ ഓഫ്
�ോന്ഡ് +വന്യു വിഭോഗത്തില് 8211 ാോം ക്ട3ജില് പ്ര3സിദ്ധീ�രിച്ച ക്ട8ല് നമ്പര് 3രസ്യത്തില് 3ക്ടരതലെ9
വിക്ട:ജ് 'വ�മ്പൂര്' എന്നത് 'ലെ3രിന്തല്8ണ്ണ' എന്ന് തിരുത്തി വോയിക്ടAണ്ടതോണ്.  

(ഒപ്്പ) 

തോ�ൂA് ഓഫീസ്, ലെ3രിന്തല്8ണ്ണ തഹസില്ദോര് 

നമ്പര് :- സി2 – 1087/2021                                                                             തീയതി : 04/12/2021

തിരുത്തല് പരസ്യം 

2021 ലെ8യ് 25 ലെ� ക്ട�രള ഗസറ്്റ നമ്പര് 21, വോ�്യം 10, ഭോഗം  III ല് �മ്മീഷണക്ട+റ്്റ ഓഫ് �ോന്
ഡ് +വന്യു  വിഭോഗത്തില്  3982 ാോം  ക്ട3ജില് ലെ3രിന്തല്8ണ്ണ തോ�ൂA് പ്ര�8 നമ്പര്  (6) ാോം  8തോയി
പ്ര3സിദ്ധീ�രിച്ച ക്ട8ല് നമ്പര് 3രസ്യത്തില് 3ക്ടരതലെ9 ക്ട3ര്  'അബ് ദുപ്പ ക്ടവങ്ങക്ടNരി '  എന്നത് 'അബ് 
ദുപ്പു ക്ടവങ്ങക്ടNരി' എന്ന് തിരുത്തി വോയിക്ടAണ്ടതോണ്.  

(ഒപ്്പ) 

തോ�ൂA് ഓഫീസ്, ലെ3രിന്തല്8ണ്ണ     തഹസില്ദോര് 

നമ്പര് :- സി2 – 2587/2021                                                                                തീയതി : 04/12/2021

തിരുത്തല് പരസ്യം 

12.10.2021 ലെ� ക്ട�രള ഗസറ്്റ നമ്പര് 40, വോ�്യം 10, ഭോഗം  III ല് �മ്മീഷണക്ട+റ്്റ ഓഫ് �ോന്ഡ്
+വന്യു  വിഭോഗത്തില്  8211,  8212 ാോം  ക്ട3ജു�ളില്  പ്ര3സിദ്ധീ�രിച്ച  ക്ട8ല്  നമ്പര്  3രസ്യത്തില്
3ക്ടരതലെ9 8രണതീയതി 20.09.2019 എന്നത് 01.06.2021 എന്ന് തിരുത്തി വോയിക്ടAണ്ടതോണ്.  

                                                                                                                           (ഒപ്്പ)

തോ�ൂA് ഓഫീസ്, ലെ3രിന്തല്8ണ്ണ                                                                               തഹസില്ദോര്

28th December 2021Revenue Department18725
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നമ്പര് :- സി2 – 1595/2021                                                                                  തീയതി : 04/12/2021

തിരുത്തല് പരസ്യം 

27.07.2021 ലെ� ക്ട�രള ഗസറ്്റ നമ്പര് 30, വോ�്യം 10, ഭോഗം  III ല് �മ്മീഷണക്ട+റ്്റ ഓഫ് �ോന്ഡ്
+വന്യു  വിഭോഗത്തില്  5694 ാോം  ക്ട3ജില്  ലെ3രിന്തല്8ണ്ണ  തോ�ൂA്  പ്ര�8  നമ്പര്  14ാോം  8തോയി
പ്ര3സിദ്ധീ�രിച്ച  ക്ട8ല്  നമ്പര്  3രസ്യത്തില്  3ക്ടരതലെ9  അവ�ോശി�ളില്  പ്ര�8നമ്പര്  3ാോം8തുള്ള
ജസീ�.  ലെ�.ടി  എന്നവരും  3ക്ടരതനു8ോയുള്ള  ബന്ധം   '8�ന് '  എന്നത്  '8�ള്'  എന്ന്  തിരുത്തി
വോയിക്ടAണ്ടതോണ്.  

                   (ഒപ്്പ)

തോ�ൂA് ഓഫീസ്, ലെ3രിന്തല്8ണ്ണ                                                                               തഹസില്ദോര്

നമ്പര് :- സി2 – 1829/2021                                                                                  തീയതി : 11/11/2021

തിരുത്തല് പരസ്യം 

2021  ജൂലൈ�  27  ലെ� ക്ട�രള ഗസറ്്റ നമ്പര്  30,  വോ�്യം  10,  ഭോഗം   III ല്  5700 ാോം  ക്ട3ജില്
ലെ3രിന്തല്8ണ്ണ   തോ�ൂA്  പ്ര�8നമ്പര്  39ാോം8തോയി  പ്ര3സിദ്ധീ�രിച്ച   3രസ്യത്തില്  3ക്ടരതലെ9
അവ�ോശി�ളില് പ്ര�8നമ്പര്  (2)  ചപ്രVന്.  3ി  (3)  സക്ടരോജിനി  എന്നവരുലെട വയസ്സ് യഥോപ്ര�8ം  41,48
എന്ന്  തിരുത്തി വോയിക്ടAണ്ടതോണ്.  

(ഒപ്്പ)

തോ�ൂA് ഓഫീസ്, ലെ3രിന്തല്8ണ്ണ   തഹസില്ദോര്

നമ്പര് :-  – 4175/2021- 2                                                                   TLKPTM C തീയതി : 23/12/2021

തിരുത്തല് പരസ്യം 

2021  ഡിസംബര് 14 ലെ� ക്ട�രള ഗസറ്്റ നമ്പര് 49, വോ�്യം 10, ഭോഗം  III ല് �മ്മീഷണക്ട+റ്്റ ഓഫ്
�ോന്ഡ് +വന്യു വിഭോഗത്തില് 16861 ാോം ക്ട3ജില്  പ്ര3സിദ്ധീ�രിച്ച  3രസ്യത്തില് 3ക്ടരതയുലെട വിക്ട:ജ്
‘3ു�ോ8ക്ടന്തോള്’ എന്നത് ‘�ീഴോറ്റൂര്’  എന്ന്  തിരുത്തി വോയിക്ടAണ്ടതോണ്.  

(ഒപ്്പ)

തോ�ൂA് ഓഫീസ്, ലെ3രിന്തല്8ണ്ണ   തഹസില്ദോര്
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Malappuram District

 
Perinthalmanna Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKPTM/4230/2021-C2 24-12-2021
 
  െപരിനല മണ താലകില   ഏലംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജിതകമാരി.  വി.പി  W/

o  സകമാരൻ  നായര.  എം  (േലറ്),  അരൺ  നിവാസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഏലംകളം  വിേലജില   പേരതയെട മകന അരൺ കമാര

വി.പി, അരൺ നിവാസ, േബാധിപിച അേപക   ഏലംകളം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKPTM/4235/2021-C2 24-12-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   െപരിനലമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരൻ. എ S/o രാമൻ

(േലറ്),   ആറപറമിൽ  വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിനലമണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അരജൻ. എ, ആറപറമിൽ വീട,

േബാധിപിച അേപക   െപരിനലമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-05-2020  -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/4255/2021-C2 24-12-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   അങാടിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്ഭാമ. െക W/o കഷൻ

ൈവദ്ര (േലറ്), കണാനത് െതാടി വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അങാടിപറം വിേലജില   പേരതയെട മകള ശശികല. െക, കണാനത് െതാടി വീട,

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അരൺ കമാര വി.പി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വസനകമാരി. ടി ഭാര് 55

2 വിപിൻ. എ മകന 34

3 അരജൻ. എ മകന 29
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േബാധിപിച അേപക   അങാടിപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2021 -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/4196/2021-C2 24-12-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   മങട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഇസഹാക് S/o അബബകര,

 കടകനൻ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മങട വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ അബബകര, കടകനൻ വീട, േബാധിപിച അേപക   മങട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-03-2021  -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/4281/2021-C2 24-12-2021
 
  െപരിനല മണ താലകില   താെഴേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടേമാടിൽ ചകൻ,

കടേമാടിൽ വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   താെഴേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന അചതൻ, കടേമാടിൽ വീട, േബാധിപിച അേപക

താെഴേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-1999  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശശികല. െക മകള 66

2 രാേജനൻ. െക മകന 64

3 പദീപ കമാര. െക മകന 60

4 ആകാശ. െക. എസ (മരണെപട മകൻ സേരഷ കമാര.
െകയെട മകൻ)

പൗതൻ 24

5 കിസീന. െക. എസ (മരണെപട മകൻ സേരഷ കമാര.
െകയെട മകള)

പൗതി 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബബകര പിതാവ 67

2 ൈമമന മാതാവ 64

3 ഖദീജ ഭാര് 35
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKPTM/4199/2021-C2 24-12-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   മരകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിന എ W/o െമായീൻ കടി

അമരിയിൽ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മരകനാട വിേലജില   പേരതയെട മകള നസീറ, അമരിയിൽ വീട, േബാധിപിച അേപക   മരകനാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-02-2015  -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/4234/2021-C2 24-12-2021
 
  െപരിനല മണ താലകില   െപരിനലമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസതലവി.  എ S/o

അലവികടി. എ (േലറ്), ആലികൽ വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിനലമണ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സബിത, ആലികൽ വീട, േബാധിപിച

അേപക   െപരിനലമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-02-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അചതൻ മകന 61

2 കാളി മകള 59

3 വനജ മകള 55

4 പാഞാലി (11.04.2001 ന മരണെപട) മകള -

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ മകള 46

2 മസകടി മകന 45

3 നസീറ മകള 43

4 സാബിറ മകള 37

5 ഹസീന മകള 36

6 െമായീൻ കടി ഭരതാവ 70

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സബിത ഭാര് 51

2 സാൻജ സഈദ മകന 28

28th December 2021Revenue Department18729
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3 ഷാരൺ സഈദ മകന 21

4 ഷമാൽ സഈദ മകന 17
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Malappuram District

 
Perinthalmanna Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKPTM/4180/2021-C2 23-12-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   െപരിനലമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ബാബ S/o മമ(േലറ്

)  പളികൽ വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരിനലമണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന റവഫ മഹമദ ബാബ, പളികൽ വീട, േബാധിപിച

അേപക   െപരിനലമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-03-2021 -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/4195/2021-C2 23-12-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   ഏലംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ സലാം S/o മഹമദ.എ

ം മലിേശരി  വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി ഏലംകളം വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ മഹമദ. എം,  മലിേശരി  വീട,  േബാധിപിച അേപക

ഏലംകളം   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-11-2019 -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈസന ബാന ഭാര് 76

2 റവഫ മഹമദ ബാബ മകന 54

3 റഹീന മകള 49

4 അഫൽ മഹമദ ബാബ മകന 47

5 ജിഗ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ. എം പിതാവ 62

2 സൈബദ മാതാവ 57

3 ഫാതിമത് ഷംന ഭാര് 30

4 മഹമദ നസീഫ. എം മകന 12

5 മഹമദ സിനാൻ മകന 7
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നമര:TLKPTM/4197/2021-C2 23-12-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   െപരിനലമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആര. എം അബള ഹമീദ,

റഹത് മൻസിൽ വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരിനലമണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ റഫീഖ, റഹത് മൻസിൽ 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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKPTM/4073/2021-C2 23-12-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   െപരിനലമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീജ W/o അബറഹിമാൻ,

േതകിൻ കാടിൽ വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െപരിനലമണ വിേലജില   പേരതയെട മകള റജീന,  ഇരമഴി  വീട,  േബാധിപിച  അേപക

െപരിനലമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2021  -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. 

 
നമര:TLKPTM/3944/2021-C2 23-12-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   വലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമകടി  W/o കഞലവി

(േലറ്),  െപാനങാെതാടി  വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

6 ഫാതിമത് നഷ വ മകള 2

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബൽ നാസര മകന 59

2 മഹമദ റഫീഖ മകന 56

3 അബള ജലീൽ മഹമദ മകന 53

4 സകീര ഹൈസൻ മഹമദ െഷരീഫ അബൽ ഹമീദ മകന 52

5 റഹത് ൈഹരനീസ മഹമദ െഷരീഫ അബൽ ഹമീദ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബറഹിമാൻ ഭരതാവ 72

2 റജീന മകള 47

3 സലീന മകള 42

4 മഹമദ സേഹാദരൻ 71
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വലമര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഉമര ഫാറഖ. പി.െക, െപാനങാെതാടി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   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:TLKPTM/4388/2021-C2 23-12-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   മരകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകര. പി പാേലാളി വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മരകനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൗദ. പി, പാേലാളി വീട, േബാധിപിച അേപക   മരകനാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-10-2021 -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/4158/2021-C2 23-12-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   ഏലംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ നാസര, കയിലൻ വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഏലംകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ അജമൽ, കയിലൻ വീട, േബാധിപിച അേപക   ഏലംകളം വിേലജ

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

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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി.െക സകീര ഹൈസൻ മകന 64

2 ജമീല പി.െക മകള 61

3 ഉമര ഫാറഖ. പി.െക മകന 59

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൗദ. പി ഭാര് 37

2 നവിൻ ഹാദി. പി മകന 6

3 മഹമദ. പി പിതാവ 69

4 ഫാതിമ. സി.ടി മാതാവ 57

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

28th December 2021Revenue Department18733
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നമര:TLKPTM/4233/2021-C2 24-12-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   േകാഡര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസതലവി. പി S/o ബീരാൻ കട

ി  മസിയാര  (േലറ്)  പാടപാറ  വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാഡര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശറഫദീൻ. പി, പാടപാറ വീട, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2020  -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. 

 
നമര:TLKPTM/2595/2021-C2 25-11-2021
 
  െപരിനല മണ താലകില   മങട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഈദ. ടി  തങയതിൽ വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മങട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ  ഹമീദലി. വി, വലിയെതാടി വീട, േബാധിപിച അേപക   മങട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2015 -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. 

 

1 ജാബിറ അബള നാസര ഭാര് 44

2 മഹമദ അജമൽ മകന 27

3 മഹമദ മകന 20

4 മഹമദ അജനാസ മകന 16

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹഫത്. പി ഭാര് 68

2 സൗദത്. പി മകള 50

3 ശറഫദീൻ. പി മകന 48

4 സദീഖത്. പി മകള 40

5 മഹമദ ശാഫി. പി മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹമീദലി. വി ഭരതാവ 50

2 ഹദ മകള 22

3 നദ മകള 21

4 നഹീദ മകള 8

5 അബൽ ഖാദര സേഹാദരൻ 69

6 ആയിഷ സേഹാദരി 78
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