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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
:ഡി 1- 6635/2021 29-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില   തവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാളി. സി . പി , ചീരകഴി പറമില

ഹൗസ , പി. ഒ. തകണാപരം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയപാത നിലെമടപ് ഓഫീസില   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തവനര വിേലജില   പേരതയെട മകള വലസല . സി . പി, ചീരകഴി പറമില

ഹൗസ , പി. ഒ. തകണാപരം, േബാധിപിച അേപക   തവനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2000 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള മരണെപട

 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. 

 
:ഡി1-6541/2021 29-10-2021
 
  െപാനാനി  താലകില   ഇഴവതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നീലി,   W/o  അയപന

,േകാേടപാടത് ഹൗസ , പി . ഒ. ഈശ്രമംഗലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശിയ പാത നിലെമടപ് ഓഫീസില

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി          ഇഴവതിര തി  വിേലജില

പേരതയെട മകള വളി, േകാേടപാടത് ഹൗസ , പി . ഒ. ഈശ്രമംഗലം , േബാധിപിച അേപക   ഇഴവതിരതി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-

07-2013  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള മരണെപട അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സബഹണ്ന മകന 68

2 േവലായധന . സി . പി മകന 66

3 സേരാജിനി. സി .പി മകള 61

4 വലസല. സി . പി മകള 56

5 ൈഷലജ. വി  .പി മകള 54

6 ശശികമാര പൗതൻ 50

7 മണികണന പൗതൻ 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വളി മകള 63

2 തങ മകള 50
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:ഡി 1-6775/2021 29-10-2021
 
  െപാനാനി താലകില   െപാനാനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അശറഫ. പി.  പി  ,  s/o മാമ

ു പതപറമില , പതപറമില  ഹൗസ , പത െപാനാനി , പി . ഒ. െപാനാനി സൗത് എനയാളെട  അവകാശികൾക്

േദശീയ  പാത  നിലെമടപ്  ഓഫീസ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി

െപാനാനി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ അക തസ . പി . എ, പതപറമില ഹൗസ , പത െപാനാനി , പി . ഒ.

െപാനാനി സൗത്, േബാധിപിച അേപക   െപാനാനി നഗരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള മരണെപട 

 ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 നെറ   സംരകണതിലാണ. 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. 

 
:ഡി 1 -6629/2021 29-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില   തവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാവ. െക . െക,  S/o  മഹമദ  ,

കരമാന കഴിയില ഹൗസ ,  മാതര ,  തവനര എനയാളെട  അവകാശികൾക്   േദശിയ പാത നിലെമടപ്  ഓഫീസ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തവനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ഫാതിമ, കരമാന കഴിയില ഹൗസ , മാതര , തവനര, േബാധിപിച അേപക   തവനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-01-2017  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള മരണെപട  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ഡി1 - 6630/2021 29-10-2021
 

3 ഖഞിലകി മകള 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈലല ഭാര് 38

2 മഹമദ അക തസ . പി . എ മകന 20

3 മഹമദ ആഷിഫ . പി . പി മകന 15

4 നജ ഫാതിമ . പി . ടി മകള 11

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ഭാര് 65

2 നിസാര മഹമദ അലി മകന 41

3 അബള നാസര മകന 39

4 മഹമദ  സിറാജ മകന 36
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  െപാനാനി താലകില   തവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇനിര െചമാല  ,  W/o  എം .

ബാലകഷന , ശീരാഗം , പി . ഒ. അയങലം , തവനര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയ പാത നിലെമടപ് ഓഫീസ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തവനര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ

ബാലകഷന  .  എം,  ശീരാഗം ,  പി  .  ഒ.  അയങലം ,  തവനര, േബാധിപിച അേപക   തവനര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-09-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള മരണെപട  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലകഷന . എം ഭരതാവ 74

2 ജിേതഷ . ബി മകന 43

3 ദിവ്. ബി മകള 39
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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
:D1 /5452/2021 29-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി  നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിന,  D/o ഇസായില ,

മടതിങല ഹൗസ, ആനപടി,  പി.  ഒ.  െപാനാനി  സൗത് എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാനാനി നഗരം വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ

അബ, മഠതില ഹൗസ, ആനപടി, പി. ഒ. െപാനാനി സൗത്, േബാധിപിച അേപക   െപാനാനി  നഗരം വിേലജ

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

10-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള മരണെപട അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ഡി 1 / 6633/2021 29-10-2021
 
  െപാനാനി താലകില   കാലടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസനകമാരി  W/o മരളീധരന ,

പടിപരകളം ഹൗസ , നനനം , പി . ഒ. നരിപറമ് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങളക്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കാലടി  വിേലജില   പേരതയെട മകന വിപിന .  ഇ,

പടിപരകളം ഹൗസ ,  നനനം ,  പി  .  ഒ.  നരിപറമ്,  േബാധിപിച അേപക   കാലടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന..

മാതാപിതാകളം   ഭരതാവം   മരണെപട  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. 

 
:ഡി1 /6632 /2021 29-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില   ഈഴവതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലസബഹണ്ന . വി . വി ,

 S/o അയപനകടി , വലിയ വീടില ഹൗസ , നിയര വിജയമാത േകാണെവന്  , ചമവടം ജംഗഷന , പി . ഒ. െപാനാനി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബ സേഹാദരൻ 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപികഷന . ഇ മകന 31

2 വിപിന. ഇ മകന 27
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എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഈഴവതിരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാേജഷ കമാര . വി . വി, വലിയ വീടില ഹൗസ , നിയര വിജയമാത

േകാണെവന്  , ചമവടം ജംഗഷന , പി . ഒ. െപാനാനി, േബാധിപിച അേപക   ഈഴവതിരതി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള മരണെപട അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ഡി 1-6540 / 2021 29-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില   ഈഴവതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണന , S/o  അറമഖന

, െചറവായര ഹൗസ , െചറവായര, പി.ഒ. ബിയം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയ പാത നിലെമടപ് ഓഫീസില

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഈഴവതിരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഉണികഷന

. സി , െചറവായര ഹൗസ , െചറവായര, പി.ഒ. ബിയം , േബാധിപിച അേപക   ഈഴവതിരതി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2009 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള മരണെപട അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ഡി 1/6638/2021 29-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില   വടംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമര . െക ,  S/o കഞെമായ ,

െകാടിലില  ഹൗസ  ,  എരവപകന്,  പി.  ഒ.  വടംകളം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വടംകളം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  റംല.  എം,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജം ഭാര് 71

2 ലതിക.വി. വി മകള 44

3 രാേജഷ കമാര. വി . വി മകന 42

4 ജയലകി. വി . വി മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി. സി ഭാര് 68

2 േമാഹനന മകന 52

3 സരസ്തി. സി മകന 50

4 ഉണികഷന. സി മകന 47

5 രാജന . സി മകന 45

6 ഷീബ മകള 43

7 സിത. സി മകള 39
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െകാടിലില ഹൗസ , എരവപകന്, പി. ഒ. വടംകളം, േബാധിപിച അേപക   വടംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പിതാവ മരണെപട  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. 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. 

 
:ഡി 1-6631 / 2021 29-10-2021
 
  െപാനാനി താലകില   തവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാളകടി.  പി ,   W/o  ചങന ,

പണാരപറമില  ഹൗസ  ,  പി  .  ഒ.  തകണാപരം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തവനര വിേലജില   പേരതയെട മകന വിഷദാസ . പി . പി,

പണാരപറമില ഹൗസ , പി  .  ഒ.  തകണാപരം ,  േബാധിപിച അേപക   തവനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകളം  ഭരതാവം  മരണെപട  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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റംല. എം ഭാര് 43

2 മഹമമദ ൈഫസല . െക മകന 18

3 സന ഫഹ മി . െക മകള 16

4 പാതമ അമ 74

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാബരാജ . പി . പി മകന 53

2 ശശിധരന മകന 48

3 വിഷദാസ. പി . പി മകന 43

4 ബിന. പി  . പി മകന 42
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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഡി1-6220/2021 16-10-2021
 
  െപാനാനി താലകില   തവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവയാനി െക w/o േവലപ സി

േചാലകൽ ഹൗസ ,തകണാപരം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തവനര വിേലജില   പേരതയെട മകന പേമാദ സി , , േബാധിപിച അേപക

തവനര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2021  -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:ഡി1-6219/2021 16-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില   തവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചകി w/o താമി  ചീരകഴി വീട മദിരേശര

ി പി ഒ തകണാപരം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തവനര വിേലജില   പേരതയെട മകള ശാന , , േബാധിപിച അേപക   തവനര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-2020 -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:ഡി1-6218/2021 16-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനിനഗരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാടമിയകത് സാറ w/

o െക വി അബൾ അസീസ  ഹസൻ മൻസിൽ പഴയ മൻസിപൽ ഓഫീസ േറാഡ ,പി ഒ െപാനാനി നഗരം  എനയാളെട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത മകള 56

2 ലത േചാലകൽ മകള 53

3 പേമാദ സി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േവലായധൻ മകന 64

2 തങ മകള 55

3 ശാന മകള 53
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അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാനാനി

നഗരം വിേലജില   പേരതയെട മകന സലീം , , േബാധിപിച അേപക   െപാനാനിനഗരം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-04-2021  -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:ഡി1-6217/2021 16-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില   ഈഴവതിരതിവിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഗിണി െക w/ o നാരായണൻ

 മകാണത പറമിൽ ഹൗസ ഈഴവതിരതി,പി ഒ െപാനാനി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഈഴവതിരതി വിേലജില   പേരതയെട മകന േരാഷിത

എം പി , , േബാധിപിച അേപക ഈഴവതിരതിവിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-11-2020 -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:ഡി1-6221/ 2021 16-10-2021
 
  െപാനാനി താലകില   ഈഴവതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപ കഷൻ s/ o അപ

അളപകാടിൽ ഹൗസ ,ഈഴവതിരതി,പി  ഒ െപാനാനി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഈഴവതിരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ദീപക , ,

േബാധിപിച അേപക   ഈഴവതിരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-10-2016  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ മകള 72

2 മംതാസ മകള 68

3 ജമീല െക മകള 63

4 ജനത് അബൾ മജീദ മകള 60

5 സലീം മകന 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരാഷിത എം പി മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1 െക പി േദവയാനി ഭാര് 75

2 ദീപക അളപകാടിൽ മകന 42
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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഡി1-6216/2021 08-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില   ഈഴവതരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വികമാദിത്ൻ s / o േശഖരൻ

മതിര പറമിൽ ഹൗസ ഉറബ നഗർ പളപം പി ഒ െപാനാനി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഈഴവതരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരിത , മതിര

പറമിൽ ഹൗസ ഉറബ നഗർ പളപം പി  ഒ െപാനാനി  ,  േബാധിപിച അേപക ഈഴവതരതി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-09-2021 -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:ഡി1-6174/2021 08-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില   തവനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാലതി സി d/o നാരായണൻ നായർ

ചിറകൽ  ഹൗസ  മറവേഞരി  പി  ഒ  കാടേഞരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തവനർ വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ സേരഷ സി ,

ചിറകൽ ഹൗസ മറവേഞരി പി ഒ കാടേഞരി , േബാധിപിച അേപക   തവനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:ഡി1-3561/2021 08-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനിനഗരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിബാപ s / o അഹമദ

് കടി മസിയാർ  അമടികാനകത് ഹൗസ പതെപാനാനി പി ഒ െപാനാനി സൗത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി എം അമ 86

2 സരിത ഭാര് 36

3 ആദിനിേവദ എം വി മകന 13

4 ആശീർവാദ എം വി മകന 9

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ സി സേഹാദരൻ 56
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വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാനാനിനഗരം  വിേലജില

പേരതനെറ മകള ഷാഹിന , അമടികാനകത് ഹൗസ പതെപാനാനി പി ഒ െപാനാനി സൗത് , േബാധിപിച അേപക

െപാനാനിനഗരം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-02-2015  -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 െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ഡി1-4595/ 2021 08-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില   ഈഴവതരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാലാട് തറയിൽ െമായീൻ കട

ി so ബാപ  പാലാട തറയിൽ ഹൗസ േകാടതറ പി ഒ െപാനാനി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഈഴവതരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകന നസീർ പി ടി ,

, േബാധിപിച അേപക   ഈഴവതരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    05-05-1995  -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:ഡി1-1248/2021 08-10-2021
 
  െപാനാനി  താലകില   വടംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാവിതി  അനർജജനം w/  o

നാരായണൻ നമതിരി , കവപ പനയർ മന, പി ഒ മതർ വടംകളം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടംകളം വിേലജില   പേരതയെട മകന ശങരൻ െക െക ,,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീവി മകള 63

2 അബ പടിഞാെറയിൽ മകന 60

3 ഹൈസൻ മകന 53

4 ആമിന മകള 50

5 ഷാഹിന മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന എ ഭാര് 55

2 ഹംസത് പി ടി മകന 44

3 റഹീന പി ടി മകള 40

4 നസീർ പി ടി മകന 38

5 അബ റഹിമാൻ മകന 37

6 സഫിയത് മകള 35

7 െഷഫീഖ മകന 33

8 ഫാതിമ  9-11-1996 -ൽ മരണെപട അമ -
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േബാധിപിച അേപക   വടംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2016 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവി അനർജനം മകള 73

2 ശീേദവി െക െക മകള 69

3 ശങരൻ െക െക മകന 60

4 രമ െക െക മകള 57

5 ശിവ െക എൻ  (മരണെപട മകൻ നാരായണൻ നമതിരിയെട
മകൾ )

പൗതി 36

6 ശീദൻ െക എൻ   (മരണെപട മകൻ നാരായണൻ
നമതിരിയെട മകൻ  )

പൗതൻ 34
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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഡി1-6222 /2021 16-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില ഈഴവതിരതി   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായീൻ കടി s/o മഹമദ കട

ി , േകാലകാട് ഹൗസ ,ചമവടം ജംഗഷൻ, പി ഒ െപാനാനി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഈഴവതിരതിവിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ

സമീൽ േകാലകാട് , , േബാധിപിച അേപക    ഈഴവതിരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-02-2009 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:ഡി1-6291/2021 16-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എ ചനൻ s/o െക

അപകടി,  കനിയത് ഹൗസ, പളപം ,പി  ഒ  െപാനാനി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െപാനാനി  നഗരം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന

േപംകമാർ ചനൻ േബാധിപിച അേപക   െപാനാനി നഗരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-11-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നസീമ\ ഭാര് 58

2 മഹമദ സമീൽ േകാലകാട് മകന 41

3 തസനീം േകാലകാട് മകള 36

4 ഹസ െക മകള 31

5 ഫാതിമ െക (6-4-2018-ൽ മരണെപട ) അമ -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി ചനൻ ഭാര് 62

2 േപംകമാർ ചനൻ മകന 47

3 ടി പി ഇന മകള 45

4 സഭാഷ ചനൻ മകന 44

5 പിയ മകള 42
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നമര:ഡി1-6284/2021 16-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില   ആലംേകാട വിേലജില  ഒതളർ അംശം ചിയാനർ  േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

 രാമചനൻ പി  െക  s  /o  താമി  ,പാലേകാടിൽ  ഹൗസ ,ചിയാനർ,   ചങരംകളം,  പി  ഒ  േകാകർ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലംേകാട

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പസീത െക പി , , േബാധിപിച അേപക   ആലംേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2021  -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. 

 
നമര:ഡി1-6297/2021 16-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില   തവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അചതൻ എൻ s / o നാരായണൻ

നായർ െക പി,   മൂർ വാരിയത്  ഹൗസ,ശീലകി  ,പി  ഒ  തകണാപരം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തവനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീല

പി , േബാധിപിച അേപക   തവനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-09-2008 -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. 

 
No: D1-6283/2021 16-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Anijakumari C P , Alamkode Village, Ponnani Taluk of

Malappuram District has filed an application  of a legal heirship certificate in respect of the legal  heirs of late Thankamani

M P w/o Koran C Changaliyott Padi House,Manthadam P O Alankode who expired on 17-08-2019 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 Thankamani M P

w/o Koran C. 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.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസീത െക പി ഭാര് 43

2 അഖിൽ ചന പി െക മകന 20

3 വളി അമ 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല ഭാര് 74

2 ബിന മകള 50

3 സിന മകള 42
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objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar ,

Ponnani 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: D1-6059/2021 08-10-2021
 
 Notice is hereby given to all  to whom it may be concern that Shameera , Vattamkulam Village, Ponnani Taluk of

Malappuram District  has filed an application   of  a legal  heirship  certificate   in  respect  of  the legal   heirs  of  late

Shamsudheen Ponnambathayil P S N Manzil,Ponnambathel House,P O sukapuram who expired on 26-10-2019 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

Shamsudheen Ponnambathayil. 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 , Ponnani 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

 
നമര: ഡി1-5985/2021 08-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപരമടപ്    വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖദീജകടി d / o കഞമഹമദ

വലിയകത് കാളം പറമിൽ ഹൗസ ,കഴപളി,പി ഒ െപരമടപ്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരമടപ്     വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ

കഞേമാൻ പി , , േബാധിപിച അേപക െപരമടപ്     വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-09-2012  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

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

1 Anilkumar C P Son 41

2 Anithakumari C P Daughter 37

3 Anijakumari C P Daughter 35

4 Ajithkumar C P Son 30

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

1 Nusaiba Wife 53

2 Shameera Daughter 35

3 Shamil Akram Son 31
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞേമാൻ പി സേഹാദരൻ 68
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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഡി1-6058/2021 08-10-2021
 
  െപാനാനി താലകില   കാലടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ കടി S/o െമായടി ഹാജി

പറമാട വളപിൽ ഹൗസ പി ഒ കാടേഞരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ബഷീർ േബാധിപിച അേപക   കാലടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2013-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:ഡി1-6036/2021 08-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില   കാലടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള  പറമാട വളപിൽ ഹൗസ പി

ഒ  കാടേഞരി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന അബ റഹാൻ  േബാധിപിച അേപക   കാലടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-09-2021-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ പി പി മകള 52

2 സൈബദ പി പി മകള 51

3 ബഷീർ പി വി മകന 50

4 കദീജ വി മകള 48

5 ൈഫസൽ പറമാട വളപിൽ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിമ സി ഭാര് 64

2 മഹമദകടി പി വി മകന 50

3 അബ റഹാൻ പി വി മകന 48

4 ഇബാഹിം പി വി മകന 47

5 ഫാതിമ പി വി മകള 43

6 ഹഫ പി വി മകള 37
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നമര:ഡി1-6035/2021 08-10-2021
 
  െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാത S/o േകാരൻ

പാണിതറയിൽ ഹൗസ സിയാറത് പളി േറാഡ ആനപടി പി ഒ െപാനാനി സൗത്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ  മകള ശീകല

േബാധിപിച അേപക   െപാനാനി നഗരം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-06-2021-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:ഡി1-6093/2021 08-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമാലാകാനകത് റാബി

യ W/o െസയാലി  െമാലാകാനകത് ഹൗസ പളപം പി  ഒ െപാനാനി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന ഹംസ എം  േബാധിപിച

അേപക   െപാനാനി നഗരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2012-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:ഡി1=6289/2021 16-10-2021
 
  െപാനാനി  താലകില    തവനര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കഞാലൻ S/o  അബള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി ഭാര് 74

2 ശീകല പി ടി മകള 48

3 പസാദ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹംസ മകന 61

2 അബബകർ എം മകന 59

3 അസ സലീം മകള 57

4 മറിയ മകള 52

5 റഖിയ മകള 49

6 കബീർ മകന 48

7 നഫീസ മകള 44

8 സഹീറ മകള 46

9 നസീറ മകള 35
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കണംേകാളിൽ ഹൗസ പി ഒ അയങലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള പാത  േബാധിപിച അേപക   തവനര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-02-1988-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:ഡി1-6290/2021 16-10-2021
 
  െപാനാനി  താലകില    തവനര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മഹമദ  S/o  കഞാലൻ

കണംേകാളിൽ ഹൗസ പി ഒ അയങലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന ൈസനദീൻ  േബാധിപിച അേപക   തവനര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-02-1991-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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ മകള 61

2 മഹമദ (17-2-1991-ന മരണെപട) മകന -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ഭാര് 76

2 െസയലവി മകന 54

3 ൈസനബ മകള 48

4 സഹറ െക െക മകള 47

5 റംല മകള 34

6 ൈസനദീൻ മകന 33
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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
No: D1-5961/2021 04-10-2021
 
  Notice  is  hereby  given  to  all  to  whom  it  may  be  concern  that  Sreekala  Hari  Chamaparambil  W/o  Hari  Appu

Chamaparambil Pothanur , Kaladi Village, Ponnani Taluk of Malappuram District has filed an application  for a legal heirship

certificate to produce before various purposes  in respect of the legal  heirs of late Hari Appu Chamaparambil S/o Appu

Chamaparambil Chamaparambil House Pothanur Kaladi Village, Ponnani Taluk of Malappuram District  who expired on 29-05-

2021 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 Hari Appu Chamaparambil S/o Appu Chamaparambil. 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 th

e 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 , Ponnani 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

 

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

1 Sreekala Hari Chamaparambil Wife 57

2 Hitesh Hari Chamaparambil Son 33

3 Sreelakshmi Hari Chamaparambil Daughter 27
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