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NOTICE

 
നമര:TLKPTM/4500/2021-C2 25-01-2022
 
 െപരിനല മണ താലകില   വലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇനിര. ടി.വി േതാടകാട് വാരിയ

ം  ശീകപ വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വലമര വിേലജില   പേരതയെട മകള  സമ. ടിവി, േതാടകാട് വാരിയം ശീകപ വീട, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-11-2020  -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/4236/2021-C2 25-01-2022
 
 െപരിനല മണ താലകില   അങാടിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങപൻ മാതയ തിരതാളിൽ വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അങാടിപറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീബ, തിരതാളിൽ വീട,  േബാധിപിച അേപക   അങാടിപറം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-

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/4501/2021-C2 25-01-2022
 
 െപരിനല മണ താലകില   വലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇയാതമ. െക.പി  W/o അലവി.

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സമ. ടി.വി മകള 50

2 രമ. ടി.വി മകള 49

3 പസാദ. ടി.വി മകന 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ ഭാര് 39

2 െലവിന േമാൻ. ടി.ടി മകന 16

3 ആൽവിൻ േമാൻ. ടി.ടി മകന 15
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െക.പി  (േലറ്)  കലംപറമിൽ  വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വലമര വിേലജില   പേരതയെട മകന അബള മജീദ. െക.പി, കലംപറമിൽ വീട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-03-2020 -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/242/2022-C2 25-01-2022
 
 െപരിനല മണ താലകില   െപരിനലമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.െക ൈസനബ W/o

അബ.  ടിപി  ഗീൻ  െഡയൽ  വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിനലമണ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അബ. ടി.പി, ഗീൻ െഡയൽ വീട,

േബാധിപിച അേപക   െപരിനലമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-08-2008  -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/3418/2021-C2 25-01-2022
 
  െപരിനല മണ താലകില   പഴകാടിരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കകാടിൽ അബറഹിമാൻ

കകാടിൽ വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പഴകാടിരി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഫലില, കകാടിൽ വീട, േബാധിപിച അേപക   പഴകാടിരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-01-2022  -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 അബള മജീദ. െക.പി മകന 59

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബ. ടി.പി ഭരതാവ 76

2 ഷമീര അലി. ടി.പി മകന 47

3 ൈസബ. ടി.പി മകള 46

4 സജീര അലി. ടി.പി മകന 41

5 നിമി നരഗീസ. ടി.പി മകള 33
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നമര:TLKPTM/4499/2021-C2 25-01-2022
 
 െപരിനല മണ താലകില   വലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഹനീഫ കപര കപര വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വലമര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷഹീന മഹമദ കപര, കപര വീട, േ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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKPTM/4497/2021-C2 25-01-2022
 
 െപരിനല മണ താലകില   താെഴേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ കടി S/o അഹമദ

(േലറ്) കനപളി വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    താെഴേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  പാതമ, കനപളി വീട,  േബാധിപിച അേപക

താെഴേകാട 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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കദിയമ ഭാര് 59

2 ഫലില മകള 41

3 റജില മകള 40

4 നജമ. െക മകള 36

5 സജന. എം മകള 30

6 ഷഹന. െക മകള 27

7 കദിയകടി സേഹാദരി 66

8 പാതമ സേഹാദരി 81

9 മറിയമ. പി സേഹാദരി 73

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജന. പി ഭാര് 49

2 സമീഹ ഹനീഫ കപര മകള 30

3 ഷഹീൻ മഹമദ കപര മകന 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാതമ ഭാര് 61
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 െപരിനല മണ താലകില   െപരിനലമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദീപ. ടി S/o ഗംഗാധരൻ

(േലറ്) െതഞീരി വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരിനലമണ വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ പസനകമാരി. ടി, െതഞീരി വീട, േബാധിപിച

അേപക   െപരിനലമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-11-2021 -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. 

 

2 അഷറഫ മകന 45

3 തസി മകള 41

4 അൻഷാദ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പസനകമാരി. ടി മാതാവ 63

4390 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2022


		2022-02-01T17:05:18+0530
	Salim A




