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NOTICE

 
നമര:TLKPTM/420/2022-C2 07-02-2022
 
 െപരിനല മണ താലകില   േമലാറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദനാസിര. െക കരിമന വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േമലാറര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റഹതനീസ, കരിമന വീട, േബാധിപിച അേപക   േമലാറര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2018 -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/3979/2021-C2 07-02-2022
 
 െപരിനല മണ താലകില   േകാഡര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരീകത് ഹംസ അരീകത് വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാഡര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അൻവറലി, അരീകത് വീട, േബാധിപിച അേപക   േകാഡര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റഹതനീസ ഭാര് 43

2 ഇരഫാൻ. െക മകന 26

3 ഫരഹാൻ.െക മകന 21

4 മഹമദ റിഷാൻ. െക മകന 13

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഹറ (ആദ് ഭാര്) ഭാര് 51

2 സനീറ  (രണാം ഭാര്) ഭാര് 44

3 അൻവറലി (ആദ് ഭാര്യിെല മകൻ) മകന 35

4 അബദ സൽമാൻ അരീകത്  (ആദ് ഭാര്യിെല മകൻ) മകന 28

5 റബിയത്  (ആദ് ഭാര്യിെല മകള) മകള 26

6 അബള മനാഫ (ആദ് ഭാര്യിെല മകൻ) മകന 20

7 ഹിദ ജബിൻ (രണാം ഭാര്യിെല മകള) മകള 17

8 ഹിഷാം (രണാം ഭാര്യിെല മകൻ) മകന 16

15th February 2022Revenue Department5801
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നമര:TLKPTM/315/2022-C2 07-02-2022
 
 െപരിനല മണ താലകില   കീഴാറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണ്ാചി D/o അയപൻ (േലറ്)

കരവാൻെതാടി വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കീഴാറര വിേലജില   പേരതയെട അനനിരവൻ  വിേജഷ. െക, കരവാൻെതാടി വീട, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-03-2016  -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/240/2022-C2 07-02-2022
 
 െപരിനല മണ താലകില   പാതായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ മസഫ. െക S/o ഉണീൻ

(േലറ്)  െകാടവായകൽ  വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാതായര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഹഫ, െകാടവായകൽ വീട, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-08-2021  -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. 

9 മഹമദ യസാൻ (രണാം ഭാര്യിെല മകൻ) മകന 7

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിേനാദ ( മരണെപട സേഹാദരൻ െപാറയെന മകൻ) അനനിരവൻ 39

2 വിനീത ( മരണെപട സേഹാദരൻ െപാറയെന മകള) അനനിരവൾ 37

3 വിേജഷ  ( മരണെപട സേഹാദരൻ െപാറയെന മകൻ) അനനിരവൻ 34

4 ഗിരിജ ( മരണെപട സേഹാദരി കാളിയെട  മകള) അനനിരവൾ 59

5 േപമ ( മരണെപട സേഹാദരി കാളിയെട  മകള) അനനിരവൾ 58

6 പഷലത ( മരണെപട സേഹാദരി കാളിയെട  മകള) അനനിരവൾ 50

7 സത്ാനനൻ ( മരണെപട സേഹാദരി കാളിയെട  മകൻ) അനനിരവൻ 49

8 ബിന ( മരണെപട സേഹാദരി കാളിയെട  മകള) അനനിരവൾ 44

9 ജിഷ ( മരണെപട സേഹാദരി കാളിയെട  മകള) അനനിരവൾ 41

10 നിഷ ( മരണെപട സേഹാദരി കാളിയെട  മകള) അനനിരവൾ 37

11 വിജയലകി ( മരണെപട സേഹാദരി നാരായണിയെട
മകള)

അനനിരവൾ 52

12 ഗിരിജ ( മരണെപട സേഹാദരി നാരായണിയെട   മകള) അനനിരവൾ 52

13 മഞള ( മരണെപട സേഹാദരി നാരായണിയെട   മകള) അനനിരവൾ 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹഫ ഭാര് 50
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നമര:TLKPTM/243/2022-C2 07-02-2022
 
  െപരിനല മണ താലകില   അരകപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരേമേനാൻ. പ

ി  പഭാലയം വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അരകപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സേരാജിനി, പഭാലയം വീട, േബാധിപിച അേപക

അരകപറമ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-2021  -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/244/2022-C2 07-02-2022
 
 െപരിനല മണ താലകില   കടിലങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണകറപ്. പി.െക ലീന

വിഹാര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടിലങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ലീന. െക.െക, ലീന വിഹാര, േബാധിപിച അേപക

കടിലങാടി  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. 

 

2 ഷമീമ മകള 36

3 മഹമദ ഹാഷിം മകന 33

4 ഷബ മകള 31

5 ഷംന മകള 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി ഭാര് 86

2 സത്ലത. പി മകള 65

3 വിജയലകി. പി മകള 62

4 പഭ. വി. നായര മകള 58

5 ഇനിര പിയദരശിനി മകള 56

6 ഹരിേദവി (മരണെപട മകൻ ജയപകാശിെന ഭാര്) മകെന ഭാര് 52

7 പിയങ  (മരണെപട മകൻ ജയപകാശിെന മകള) പൗതി 28

8 ഹീര  (മരണെപട മകൻ ജയപകാശിെന മകള) പൗതി 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീന. െക.െക മകള 50

2 റീന. െക.െക മകള 48
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Malappuram District

 
Perinthalmanna Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKPTM/3174/2021-C2 10-02-2022
 
 െപരിനല മണ താലകില   േമലാറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരൻ. എം മേങാട് വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േമലാറര വിേലജില   പേരതനെറ മകന രതീഷ. െക.എ , മേങാട് വീട, േബാധിപിച അേപക   േമലാറര വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-11-2019 -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/246/2022-C2 10-02-2022
 
 െപരിനല മണ താലകില   എടപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വരകി. സി.െക െചമനായിൽ വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എടപറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േതസ്ാമ, െചമനായിൽ വീട, േബാധിപിച അേപക   എടപറ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2020 -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 ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKPTM/237/2022-C2 10-02-2022
 
 െപരിനല മണ താലകില   കടിലങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആചമ W/o മസ െനചികണ

ൻ  വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രതീഷ. െക.എ മകന 40

2 രാഹൽ കഷൻ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േതാസ്ാമ ഭാര് 87

2 േമഴി േജാരജ് മകള 62

3 മീന. സി. േജാരജ് മകള 58

4 േമാൺസി േജാരജ് മകള 55

5 മേനാജ. സ. േജാരജ് മകന 53
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സർടിഫികറിനായി   കടിലങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹൈസൻ. എൻ.െക, െനചികണൻ വീട, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-04-2018  -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/238/2022-C2 10-02-2022
 
 െപരിനല മണ താലകില   കടിലങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ.െക മസ S/o ഹസനകടി

(േലറ്) െനചികണൻ വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടിലങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹൈസൻ. എൻ.െക, െനചികണൻ വീട, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-03-2001  -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/454/2022-C2 10-02-2022
 
 െപരിനല മണ താലകില   ആലിപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വളത് മഹമദ അലി വളത

് വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആലിപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന സഫിയാൻ വളത്, വളത് വീട, േബാധിപിച അേപക   ആലിപറമ് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദാലി. എൻ.െക മകന 70

2 അലവികടി. എൻ.െക മകന 64

3 അബദൽ ബഷീര. എൻ.െക മകന 59

4 ഹൈസൻ. എൻ.െക മകന 55

5 കദീജ. എൻ.െക മകള 54

6 സൈലഖ. എൻ.െക മകള 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദാലി. എൻ.െക മകന 70

2 അലവികടി. എൻ.െക മകന 64

3 അബദൽ ബഷീര. എൻ.െക മകന 59

4 ഹൈസൻ. എൻ.െക മകന 55

5 കദീജ. എൻ.െക മകള 54

6 സൈലഖ. എൻ.െക മകള 51

7 ആചമ (24.04.2018ന മരണെപട) ഭാര് -
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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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: TLKPTM/415/2022-C2 10-02-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that  Jais Abraham Vadasseri house, Angadippuram P.O,

Angadippuram Village, Perinthalmanna Taluk of Malappuram District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before Various in respect of the legal  heirs of late V C ABRAHAM Vadasseri house, Angadippuram P.O who

expired on 18-07-2018 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the

legal heirs of the said late V C ABRAHAM. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

applicant . . Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members

for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person

before the Tahasildar , Perinthalmanna within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government

Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
No: TLKPTM/569/2022-C2 10-02-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Rajesh. P.G Rathiraj Nivas, Pathaikkara P.O, Pathaikkara

Village, Perinthalmanna Taluk of Malappuram District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce

before Various in respect of the legal  heirs of late RATHEESH. P.G Rathiraj Nivas, Pathaikkara P.O who expired on 24-12-

2013 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the

said late RATHEESH. P.G. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . .

Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the

claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the

Tahasildar , Perinthalmanna within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette.

Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ ഭാര് 66

2 ഷാഹിന മകള 47

3 നസീമ മകള 45

4 സഫിയാൻ വളത് മകന 38

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Annamma Abraham Wife 71

2 Jessy Abraham Daughter 50

3 Jais Abraham Son 46
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SCHEDULE

 

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Ashtapathy P Mother 66
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തിരുത്തല് പരസ്യം

നമ്പര് :- 5--4067/2020                                                                   C തീയതി : 14.02.2022

2020  നവംബര് 3 ലെ  കേ"രള ഗസറ്്റ നമ്പര് 43,  വാ ്യം 09 , ഭാഗം 3 ല് "മ്മീഷണകേ.റ്്റ ഓഫ്  ാന്ഡ്
.വന്യു വിഭാഗത്തില് 7725-ാാം  കേപജി ും 2021 ആഗസ്റ്റ് 3 ലെ  കേ"രള ഗസറ്്റ നം. 31 വാ ്യം 10  പാര്ട്ട്
3  5989 -ാാം കേപജി ും   പ്രപസിദ്ധീ"രിച്ച കേ<ല് നമ്പര് പരസ്യത്തില് പകേരതലെ=  അവ"ാശിയായി
താലെ@ പ.യുന്നവലെര "ൂടി കേDര്ത്്ത വായികേEണ്ടതാണ്.

പ്ര"< നമ്പര് അവ"ാശിയുലെട കേപര്
പകേരതനു<ായുള്ള 
ബന്ധം

വയസ്സ്

5 ലെ<ായ്തുട്ടി<ാന് ഹാജി. ലെ".പി പിതാവ് 
18.04.2020 ന് 
<രണലെKട്ടു.

 ഒK്

തഹസില്ദാര് ലെപരിന്തല്<ണ്ണ
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