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Malappuram District

 
Perinthalmanna Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKPTM/4175/2021-C2 07-12-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   പലാമേനാള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖദീജ. െക.ടി കാരാടെതാടി

വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പലാമേനാള വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഉമര െക.ടി, കാരാടെതാടി വീട, േബാധിപിച അേപക   പലാമേനാള

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    09-09-2021  -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/4132/2021-C2 07-12-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   താെഴേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അഷറഫ. വി S/o

െമായ.  വി  (േലറ്)  വാഴെതാടി  വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താെഴേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അഹ ലാം. എ, വാഴെതാടി വീട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2021 -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/4107/2021-C2 07-12-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉമര. െക.ടി ഭരതാവ 69

2 റക സാന െക.ടി മകള 42

3 അനസ ബാബ. െക.ടി മകന 40

4 ഹിഷാന െഷറിൻ. െക.ടി മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല മാതാവ 61

2 അഹ ലാം. എ ഭാര് 34

3 അബാൻ ബിൻ അഷറഫ. വി മകന 3

4 ആകിഫ ബിൻ അഷറഫ. വി മകന 8 മാസം
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 െപരിനല മണ താലകില   മരകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശകനള വാരസ്ാര അമ

െകാളതര വാര്ം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മരകനാട വിേലജില   പേരതയെട മകള േശാഭന േവണേഗാപാലൻ, ., േബാധിപിച അേപക

മരകനാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-10-2021  -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/3867/2021-C2 08-12-2021
 
  െപരിനല മണ താലകില   മങട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദാജി ഊരേകാടിൽ വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  . ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മങട

വിേലജില   പേരതനെറ മകന കഞീൻ, ഊരേകാടിൽ വീട, േ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 േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKPTM/3868/2021-C2 08-12-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   മങട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയമ W/o  മഹമദാജി (േലറ്),

ഊരേകാടിൽ വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മങട വിേലജില   പേരതയെട മകന കഞീൻ, ഊരേകാടിൽ വീട, േബാധിപിച അേപക   മങട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    29-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  .  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന േവണേഗാപാലൻ മകള 59

2 ശീകല. െക മകള 55

3 ഋത്ിക (മരണെപട മകൻ സേരഷ. െക.വിയെട മകൻ) പൗതൻ 27

4 കിഷൻ (മരണെപട മകൻ സേരഷ. െക.വിയെട മകൻ) പൗതൻ 22

5 സഭദ (മരണെപട മകൻ സേരഷ. െക.വിയെട മകള) പൗതി 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ മകള 62

2 പാതമ മകള 58

3 കഞീൻ മകന 54

4 മറിയമ (29.08.2021ന മരണെപടു) ഭാര് -
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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. 

 
നമര:TLKPTM/3972/2021-C2 08-12-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   വലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലി മാമ മാമ വീട എനയാളെട

 അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വലമര

വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഫിേറാസ ഖാൻ മാമ, മാമ വീട, േബാധിപിച അേപക   വലമര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2014 -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/3973/2021-C2 08-12-2021
 
  െപരിനല മണ താലകില  എടപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നഫീസ. പി  പഴിെതാടി  വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എടപറ  വിേലജില   പേരതയെട മകന അലി, പഴിെതാടി വീട, േബാധിപിച അേപക   എടപറ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-12-2015 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ മകള 62

2 പാതമ മകള 58

3 കഞീൻ മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ ബഷീര. എം മകന 62

2 അബള റസാക് മാമ മകന 59

3 ൈസനബ. എം മകള 56

4 ഹിദായതള മാമ മകന 52

5 സാബിറ മകള 49

6 ഫിേറാസ ഖാൻ മാമ മകന 46

7 ഷകര മാമ മകന 39

8 അബള റഷീദ (31.05.2021 ന മരണെപട) മകന -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അലി മകന 49
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നമര:TLKPTM/4067/2021-C2 13-12-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   േമലാറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം. േവലായധൻ, മടികടവത് വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േമലാറര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സേരാജിനി, മടികടവത് വീട, േബാധിപിച അേപക   േമലാറര 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 േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKPTM/4071/2021-C2 13-12-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   പലാമേനാള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസയലവി ചായംപറമിൽ

വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പലാമേനാള  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  മഹമദ  അബസമദ,  ചായംപറമിൽ  വീട,  േ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:TLKPTM/4070/2021-C2 13-12-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   േമലാറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞൻ, പറമിൽ പീടിക വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േമലാറര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ൈഷലജ, മഠെതാടി വീട, േബാധിപിച അേപക   േമലാറര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-12-2020 -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി ഭാര് 70

2 അേജഷ. എം. വി മകന 44

3 ബിനീഷ. എം.വി മകന 41

4 അനീഷ. എം.വി മകന 39

5 ഹദ്. എം.വി മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈമമന ഭാര് 54

2 െസമീറ മകള 38

3 മഹമദ അബസമദ മകന 36

4 അബള റഷീദ. സി.പി മകന 34
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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 കഞികാളി ഭാര് 66

2 സജീവ കമാര മകന 48

3 ൈഷലജ മകള 46

4 രജനി മകള 44

5 മിനിേമാള മകള 42
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Malappuram District

 
Perinthalmanna Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKPTM/3915/2021-C2 13-12-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   മരകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബ. പി പാറപളത് വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മരകനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള സലീമ, പാറപളത് വീട, േബാധിപിച അേപക   മരകനാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-2005 -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/3978/2021-C2 13-12-2021
 
  െപരിനല മണ താലകില   വലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ മാമ മാമ വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വലമര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഫിേറാസ ഖാൻ മാമ, മാമ വീട, േബാധിപിച അേപക   വലമര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-

12-2004  -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 റഖിയ ഭാര് 65

2 മഹമദ അനീഫ. പി മകന 49

3 സലീമ. പി മകള 47

4 നസീമ മകള 42

5 നജീബ പാറപളത് മകന 39

6 റഷീദ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ ബഷീര. എം മകന 62

2 അബള റസാക് മാമ മകന 59

3 ൈസനബ. എം മകള 56

4 ഹിദായതള മാമ മകന 52

5 സാബിറ മകള 49
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നമര:TLKPTM/4039/2021-C2 13-12-2021
 
  െപരിനല മണ താലകില   മങട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലവി.  െക,  കറമകിൽ വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മങട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആയിഷ, കറമകിൽ വീട, േബാധിപിച അേപക   മങട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-09-2021  -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. 

 
നമര:TLKPTM/2919/2021-C2 13-12-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   േകാഡര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ കടി ഹാജി. എൻ

െനയതര  േകാഴിേശരി  വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാഡര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദലി, െനയതര േകാഴിേശരി വീട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2005 -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. 

6 ഫിേറാസ ഖാൻ മാമ മകന 46

7 ഷകര മാമ മകന 39

8 അബള റഷീദ (31.05.2021 ന മരണെപട) മകന -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ഭാര് 64

2 നിഹതള മകന 41

3 അതിയ മകള 40

4 നസീബ മകള 36

5 നാസില മകള 33

6 അമീന മകള 30

7 അഫൽ ഹൈസൻ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തിത പി.െക ഭാര് 72

2 കദീജ. എൻ.െക മകള 55

3 മഹമദലി മകന 53

4 ഉണീൻ. എൻ.െക മകന 50

5 അബള റഷീദ. എന.െക മകന 42

6 െസലീന മകള 31
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നമര:TLKPTM/4086/2021-C2 13-12-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   കടിലങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ കടി നരിമകിൽ

നരിമകിൽ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടിലങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ റിയാഫ. എൻ, നരിമകിൽ വീട, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2021  -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/3976/2021-C2 13-12-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   അരകപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിശ W/o ഹംസ (േലറ്)

നരിമകിൽ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അരകപറമ് വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹൈസൻ, നരിമകിൽ വീട, േബാധിപിച അേപക

അരകപറമ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-10-2015  -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. 

 
നമര:TLKPTM/3977/2021-C2 13-12-2021
 

7 നസീമ െനയതര മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈമമന ഭാര് 61

2 മഹമദ ആഷിഫ. എൻ മകന 43

3 മഹമദ റിയാഫ.എൻ മകന 38

4 അൻവര നജാഫ. എൻ മകന 40

5 അബള മനാഫ. എൻ. എം മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ മകന 52

2 അബള ഖാദര മകന 43

3 സൈലഖ മകള 40

4 ഹൈസനാര മകന 37

5 ഹൈസൻ മകന 35

6 യസഫ (02.06.2017 ന മരണെപട) മകന -
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 െപരിനല മണ താലകില   വലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ. എ, കമളകഴിയിൽ

വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വലമര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനപ. െക, കമളകഴിയിൽ വീട, േബാധിപിച അേപക   വലമര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKPTM/3965/2021-C2 13-12-2021
 
  െപരിനല മണ താലകില   െപരിനലമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി ലകികടി അമ

ചകാലകൽ  മഠതിൽ  വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിനലമണ വിേലജില   പേരതയെട പൗതൻ പിൻസ ബാലൻ. പി.സി,  .,

േബാധിപിച അേപക   െപരിനലമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-12-1996  -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 സരസ്തി. എസ ഭാര് 62

2 സിത. െക മകള 42

3 സതീഷ ബാബ. െക മകന 39

4 അനപ. െക മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി.എം കല്ാണികടി മകള 77

2 സി.എം. മീനാകികടി അമ (09.08.1997ന മരണെപട) മകള -

3 സി.എം. ബാലകഷൻ (22.06.2002 ന മരണെപട) മകന -

4 ശശി. സി.എം (01.05.2017ന മരണെപട) മകന -
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