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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
:ഡി1 -5463  / 2021 15-09-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപരംപടപ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹമീദ കമിൽ ഉൈസനാർ s / o

ഉൈസനാർ   കമിൽ ഹൗസ ,പതിയിരതി,പി ഒ പാലെപടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരംപടപ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൈബദ ,

കമിൽ ഹൗസ ,പതിയിരതി,പി  ഒ പാലെപടി ,  േബാധിപിച അേപക   െപരംപടപ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2016  -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. 

 
:ഡി1 -5464/ 2021 15-09-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപരംപടപ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിേമാൻ s / o ഹൈസനാർ

കമിൽ ഹൗസ ,പി  ഒ  പാലെപടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരംപടപ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കദീജ െക , കമിൽ ഹൗസ ,പി ഒ

പാലെപടി , േബാധിപിച അേപക   െപരംപടപ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2017 -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 സൈബദ ഭാര് 53

2 അജീഷ കമിൽ ഹമീദ മകള 33

3 അനസ മകന 30

4 അബിന െഷറിൻ മകള 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ െക ഭാര് 54

2 സഫീർ െക മകന 32

3 സജന െക മകള 30

4 െഷഹീർ െക മകന 26

5 െഷഹീന െക െക മകള 22
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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
:ഡി1-5462/ 2021 15-09-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപരംപടപ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ s / o ഹൈസനാർ

കമിൽ ഹൗസ,പതിയിരതി,പി ഒ പാലെപടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരംപടപ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫൗസിയ ,െക   , േബാധിപിച അേപക

 െപരംപടപ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-03-2011  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാവ ആയിസകടി 3-9-2015-ൽ മരണെപട .സേഹാദരൻമാരായ

മഹമദ െക 16-11-2018  ,കഞിേമാൻ 4-8-2017,ഹമീദ കമിൽ ഉൈസനാർ 30-9-2016 എനീ തീയതികളിൽ മരണെപട 

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. 

 
:ഡി1 -5465 / 2021 15-09-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപരംപടപ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിസകടി w /o ഹൈസനാർ

കമിൽ ഹൗസ,പതിയിരതി,പി ഒ പാലെപടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരംപടപ് വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷംസ , കമിൽ ഹൗസ,പതിയിരതി,പി

ഒ പാലെപടി , േബാധിപിച അേപക   െപരംപടപ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മകളായ  മഹമദ  െക  16-11-

2018,കഞിേമാൻ 4-8-2017,ഹമീദ കമിൽ ഉൈസനാർ 30-9 -2016 എനീ തീയതികളിൽ മരണെപട   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 ഫൗസിയ െക ഭാര് 44

2 അനീഷ മകള 25

3 ആനിയ മകള 25

4 ഫാതിമ സേഹാദരി 65

5 ഷംസ സേഹാദരൻ 62

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ മകള 65

2 ഷംസ മകന 62
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:ഡി1-5466/2021 15-09-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപരംപടപ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ െക s /o ഹൈസനാർ

കമിൽ ഹൗസ,പതിയിരതി,പി ഒ പാലെപടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    െപരംപടപ്  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  കൈഞസ െക  ,  കമിൽ

ഹൗസ,പതിയിരതി,പി ഒ പാലെപടി , േബാധിപിച അേപക   െപരംപടപ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-11-2018 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 കൈഞസ െക ഭാര് 67

2 റകിയ മകള 45

3 നവാസ െക എം മകന 43

4 നൗഷാദ മകന 42

5 ഷഹർബാൻ മകള 39
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