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NOTICE

 
നമര:TLKPTM/261/2021-C2 18-02-2022
 
 െപരിനല മണ താലകില   േമലാറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ. െക S/o രാജൻ. െക

(േലറ്) കളപളി വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േമലാറര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിഷ. വി, കളപളി വീട, േബാധിപിച അേപക   േമലാറര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-02-2020  -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/251/2022-C2 14-02-2022
 
 െപരിനല മണ താലകില   താെഴേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദകടി. െക.പി കടപലാ

ൻ  വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    താെഴേകാട  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  കദീജ,  കടപലാൻ വീട,  േബാധിപിച  അേപക

താെഴേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സത്ഭാമ. വി മാതാവ 60

2 നിഷ. വി ഭാര് 30

3 അനശീ. െക മകള 15

4 അരചന. െക മകള 11

5 അനാമിക. െക മകള 8

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കദീജ ഭാര് 57

2 നൗഷാദ മകന 34

3 അൻസര മകന 30

4 റിഷാദ മകന 24

5 സഹാദ മകള 19
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നമര:TLKPTM/3975/2021-C2 14-02-2022
 
 െപരിനല മണ താലകില   അരകപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യസഫ S/o ഹംസ (േലറ്)

ഇലിേകാട കരശി വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അരകപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ സഫ വാൻ, ഇലിേകാട കരശി വീട, േബാധിപിച

അേപക   അരകപറമ്  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2017 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKPTM/258/2022-C2 15-02-2022
 
  െപരിനല മണ താലകില   കറവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഹനീഫ.  െക.ടി   S/

o കഞിെമായീൻ കടി,  കണൻെതാടി വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സകീന, കണൻെതാടി വീട, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2020  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKPTM/259/2022-C2 15-02-2022
 
  െപരിനല മണ താലകില   േമലാറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.സി.  രാജലകി W/o എ.

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റംലത് ഭാര് 42

2 മഹമദ സഫ വാൻ മകന 28

3 സൈഫറ മകള 25

4 ഷഹാന െഷറിൻ .ഇ.െക മകള 21

5 സഫ. ഇ.െക മകള 18

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സകീന ഭാര് 51

2 ധാനിഷ. െക.ടി മകന 28

3 ലല മരജാൻ. െക.ടി മകള 29

4 റിയ. െക.ടി മകള 14

5 കഞിെമായീൻ പിതാവ 83

6 പാതമ മാതാവ 75
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േഗാപാലകഷൻ (േലറ്)  അജന വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമലാറര വിേലജില   പേരതയെട മകന അനപ. ജി, അജന വീട, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-07-2020  -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/250/2022-C2 14-02-2022
 
 െപരിനല മണ താലകില   താെഴേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷൗകതലി. പി S/o അബ. പ

ി (േലറ്) െപരമതര വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   താെഴേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആബിദ. െക, െപരമതര വീട, േബാധിപിച അേപക

താെഴേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-11-2021  -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. 

 
നമര:TLKPTM/254/2022-C2 14-02-2022
 
  െപരിനല മണ താലകില   കറവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമര ഹാജി  കിളിയമണിൽ,

കിളിയമണിൽ വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മസഫാ കമാൽ. െക. എം, കിളിയമണിൽ വീട, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2020  -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അജിത. ജി മകന 53

2 അനപ. ജി മകന 50

3 അമത. ജി മകള 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആബിദ. െക ഭാര് 43

2 തസിയ. പി മകള 27

3 ഷഹാന മകള 24

4 മഹമദ ഷമീം മകന 19

5 മഹമദ ഫഹീം. പി മകന 14
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ഭാര് 73

2 ഹൈസൻ. െക.എം. മകന 56

3 മസഫാ കമാൽ. െക.എം മകന 54

4 റഫിയ. െക.എം മകള 51

5 ഹനീഫ. െക.എം മകന 50

6 ബഷീര. െക.എം മകന 47

7 ഷംസദീൻ. െക.എം മകന 44

8 ഉൈമമ. െക.എം മകള 44

9 ജമീല. െക.എം മകള 40

10 ഷാകിറ. െക.എം മകള 31
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Malappuram District

 
Perinthalmanna Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKPTM/2596/2021-C2 19-02-2022
 
 െപരിനല മണ താലകില   മങട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ ആലങാടൻ തങയതിൽ

വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മങട വിേലജില   പേരതയെട മകളെട ഭർതാവ ഹമീദലി. വി, വലിയെതാടി വീട, േബാധിപിച അേപക   മങട വിേലജ

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

10-2014  -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/610/2022-C2 19-02-2022
 
  െപരിനല മണ താലകില   േമലാറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.െജ. ചിനമ W/o വി.ടി

.  ലേകാസ (േലറ്)  വടേകകര വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േമലാറര വിേലജില   പേരതയെട മകന ലിബിൻ േജാസ,  വടേകകര വീട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-11-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഈദ. ടി (06.10.2015ന മരണെപട) മകള -

2 മറിയമ സേഹാദരി 75

3 ആസ് സേഹാദരി 71

4 ൈസനബ സേഹാദരി 69

5 െമായീൻ സേഹാദരൻ 67

6 റഖിയ സേഹാദരി 65

7 മഹമദാലി സേഹാദരൻ 63

8 ഖദീജ സേഹാദരി 61

9 ഹാജറമ സേഹാദരി 59

10 ഹബീബ സേഹാദരി 57

11 സൈബദ സേഹാദരി 55
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നമര:TLKPTM/266/2022-C2 19-02-2022
 
 െപരിനല മണ താലകില   െപരിനലമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപൻ െപഴങാടിൽ വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െപരിനലമണ  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  ബാലസബഹണ്ൻ,  െപഴങാടിൽ  വീട,  േബാധിപിച  അേപക

െപരിനലമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2021  -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/265/2022-C2 19-02-2022
 
 െപരിനല മണ താലകില   െപരിനലമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.പി . ഹൈസനാര

കരികംപറത് വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരിനലമണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ഷമീര. െക.പി, കരികംപറത് വീട, േബാധിപിച

അേപക   െപരിനലമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2021 -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/263/2022-C2 19-02-2022
 
  െപരിനല മണ താലകില   അരകപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹനീഫ ഓങൂര വീട

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലിജി േജാസ മകള 46

2 ലിബിൻ േജാസ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രഗിണി ഭാര് 78

2 ബാലസബഹണ്ൻ മകന 58

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കദീജ ഭാര് 55

2 മഹമദ ഷബീര അലി മകന 36

3 ഷമീമ. െക.പി മകള 33

4 മഹമദ ഷമീര. െക.പി മകന 20
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എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അരകപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫാതിമ സഹറ, ഓങൂര വീട, േബാധിപിച അേപക   അരകപറമ് വിേല

ജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

15-11-2020 -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:TLKPTM/2692022-C2 19-02-2022
 
 െപരിനല മണ താലകില   താെഴേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നഫീസ W/o മഹമദ (േലറ്

) പതേങാടൻ വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   താെഴേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ഉമര , പതേങാടൻ വീട, േബാധിപിച അേപക

താെഴേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2021  -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/268/2022-C2 19-02-2022
 
 െപരിനല മണ താലകില   േകാഡര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ. െക W/o കഞിമഹമദ

. െക (േലറ്) കടേശരി വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    േകാഡര വിേലജില   പേരതയെട മകന കടേശരി മഹമദ അബള അസീസ, കടേശരി വീട,

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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ഭാര് 47

2 തസീന മകള 29

3 ആയിഷത് മബീന. ഒ മകള 27

4 അബ താഫിഹ.ഒ മകന 18

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദാലി മകന 59

2 ഉമര മകന 53

3 അഹമദ കടി മകന 50

4 പാതമ. എ മകള 48

5 ഹംസ മകന 46

6 അബൽ ഗഫര മകന 43

7 സീനത് മകള 42

8 അൻവര മകന 40
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സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കദീജ കടേശരി മകള 62

2 ആസ് മകള 60

3 കടേശരി മഹമദ അബള അസീസ മകന 58

4 സകീന മകള 51
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