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Malappuram District

 
Perinthalmanna Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKPTM/351/2022-C2 31-01-2022
 
 െപരിനല മണ താലകില   െപരിനലമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണേഗാപാൽ. എ S/o

ശങരൻ  നായര  ലാവണ്  വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െപരിനലമണ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  രാജലകി.  പി,  ലാവണ് വീട,

േബാധിപിച അേപക   െപരിനലമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-11-2020  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKPTM/3961/2021-C2 01-02-2022
 
 െപരിനല മണ താലകില   മരകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാഹിദ. എ മണകാട വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മരകനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ആരിഫദീൻ.ഒ, മണകാട വീട, േബാധിപിച അേപക   മരകനാട വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-09-2021 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKPTM/3777/2021-C2 01-02-2022
 
  െപരിനല മണ താലകില   േകാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസതലവി. വി വിലൻ വീട

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജലകി. പി ഭാര് 70

2 നിഷ സകമാര പണികര മകള 48

3 സരജ. എ.പി മകന 47

4 അഭിലാഷ. എ.പി മകന 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആരിഫദീൻ. ഒ മകന 30

2 അനസ മകന 28
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എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിഷാദ. വി, വിലൻ വീട, േബാധിപിച അേപക   േകാടര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2021 -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/2600/2021-C2 03-02-2022
 
 െപരിനല മണ താലകില   ആനമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഋഷികമാര S/o അയപൻ

താണികാപറമിൽ വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആനമങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റീജ. ഇ.െക, താണികാപറമിൽ വീട, േബാധിപിച അേപക

 ആനമങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-03-2021  -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/4108/2021-C2 03-02-2022
 
 െപരിനല മണ താലകില   മങട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ. എം.പി സജ നിവാസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മങട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സതീരതം, സജ നിവാസ, േബാധിപിച അേപക   മങട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-11-2015  -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സലീന (രണാം ഭാര്) ഭാര് 47

2 സൗദാബി മകള 41

3 റഹത് വിലൻ മകള 39

4 ഷകീറ മകള 35

5 മസഫ. വി മകന 32

6 നിഷാദ. വി മകന 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റീജ. ഇ.െക ഭാര് 32

2 അനാമിക. ടി.പി മകള 11

3 ആനന് കഷ. ടി.പി മകന 07

4 ചന മാതാവ 58
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKPTM/2908/2021-C2 04-02-2022
 
 െപരിനല മണ താലകില   വലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷ W/o ഹംസ പതേങാട്

വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വലമര വിേലജില   പേരതയെട മകള ഹഫത്, മഠെതാടി വീട, േബാധിപിച അേപക   വലമര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2018 -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/417/2022-C2 07-02-2022
 
 െപരിനല മണ താലകില   അങാടിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നബീൽ ഹനാൻ. െക S/o

ജലീൽ ബാബ.  െക,  കനമൽ വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അങാടിപറം വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ നബ ലത് ,  കനമൽ വീട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2021 -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/3381/2021-C2 03-02-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സതീരതം ഭാര് 69

2 റീജ മകള 49

3 ഷീജ മകള 45

4 ൈഷജ മകള 44

5 സജ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹഫത് മകള 54

2 കദീജ െക. വി സേഹാദരി 70

3 റഖിയ സേഹാദരി 66

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജലീൽ ബാബ. െക പിതാവ 43

2 നബ ലത് മാതാവ 33
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 െപരിനല മണ താലകില   കറവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം. ഹംസ S/o കമദ ഹാജി (േലറ്

) മലംകഴിയിൽ വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൈലഖ, ൈകതേകാടൻ വീട, േബാധിപിച അേപക   കറവ

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 സൈലഖ (രണാം ഭാര് ) ഭാര് 43

2 ആഷിഫ മകള 33

3 ഹാഷിദ മകള 29

4 ഫാതിമ ബിൻഷ മകള 16

5 മഹമദ ഷിബിൻ മകന 11

6 കദീജ മാതാവ 78
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തിരുത്തല് പരസ്യം 

നമ്പര് :- /3463/2021- 2                                                   TLKPTM C തീയതി : 04.02.2022 

2021  നവംബര് 30 ലെ� കേ�രള ഗസറ്്റ നമ്പര് 47 വാ�്യം 10, ഭാഗം  III ല് �മ്മീഷണകേ)റ്്റ ഓഫ് �ാന്ഡ്
)വന്യു വിഭാഗത്തില് 14807,14808 കേ1ജു�ളില് പ്ര1സിദ്ധീ�രിച്ച കേ6ല് നമ്പര് 1രസ്യത്തില് 1കേരതലെ7
അവ�ാശി�ളില്  പ്ര�6നമ്പര് 2 ആയി കേരഖലെ<ടുത്തിയ സൗ6്യ. എസ് എന്നവരുലെട വയസ്സ് 37 എന്നത്
31  എന്ന് തിരുത്തി വായികേBണ്ടതാണ്. 

 

 

 തഹസില്ദാര് ലെ1രിന്തല്6ണ്ണ
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