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Malappuram District

 
Perinthalmanna Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-3481/2021 20-10-2021
 
  െപരിനലമണ താലകില   െവടതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ നാസർ എം െക

മളയൻകാവിൽ വീടിൽഎനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാ

ശ സർടിഫികറിനായി   െവടതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അൻജo അഹമദ േബാധിപിച അേപക   െവടതര

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 ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാഹിദ മറിയം എം ഭാര് 49

2 ഷാന ശബം എം െക മകള 27

3 അൻജo അഹമദ മകന 25

4 നഹാന ൈസനബ എം െക മകള 19
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Malappuram District

 
Perinthalmanna Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2-2925/ 2021 29-09-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   കരവമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാഫറള മഠതിൽ  ,മഠതി

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരവമലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബറഹിമാൻ മഹമദ യാസിൻ , , േബാധിപിച അേപക

കരവമലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2021 -ല  സൗദി അേറബ്ായിൽ വച്  മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് 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 അചന 83

2 തിതമ അമ 77

3 സറീന ജാഫറള ഭാര് 41

4 അബറഹിമാൻ മഹമദ യാസിൻ മകന 24

5 നിദ ഫാതിമ മകള 18

6 ആയിഷ ഹിബ മകള 13

26th October 2021Revenue Department9349
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