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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKPNI /349  /2022-D1 01-02-2022
 
  െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സശീല ,  D/o ശങര

േമേനാന , വടകത് ഹൗസ, തകാവ , പി.  ഒ. െപാനാനി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാനാനി നഗരം വിേലജില   പേരതയെട മകള അനിത

േപമചനന , വടകത് ഹൗസ, തകാവ ,  പി.  ഒ.  െപാനാനി ,  േബാധിപിച അേപക   െപാനാനി നഗരം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-

03-2018  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം ഭരതാവം പേരതയ മമ് 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. 

 
നമര:TLKPNI /308 /2022-D1 01-02-2022
 
 െപാനാനി താലകില   െപരംപടപ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒ. വി . അബള , S/o ബാപടി ,

ഒസാര വീടില ഹൗസ , പി. ഒ. പാലെപടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരംപടപ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കയേമാള, ഒസാര വീടില ഹൗസ , പി.

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ 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. 

 
നമര:TLKPNI/272/2022-D1 03-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനില കമാര . വി മകന 60

2 അനിത േപമചനന മകള 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കയേമാള ഭാര് 57

2 ഷാഹിദ മകള 42

3 ഷാഹിര മകന 40

4 സബ ന മകള 35
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 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആര.വി.സി. അബ,  S/o

. മഹമദ കടി മസലിയാരരായി മരകാര വീടില പി.ഒ.െപാനാനി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാനാനി നഗരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബാവ.

ആര. വി, രായി മരകാര വീടില തകാവ , പി.ഒ.െപാനാനി, േബാധിപിച അേപക   െപാനാനി നഗരം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-09-2010 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില 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:TLKPNI /259 /2022-D1 03-02-2022
 
 െപാനാനി താലകില   ഇഴവതരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീേദവി . െക . എസ  , D/o

ക്ാപറന ശീധരന  നായര ,ശീലകം , ഈഴവതിരതി , േകാടതറ, പി. ഒ.െപാനാനി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇഴവതരതി വിേലജില   പേരതയെട

മാതാവ െക. ൈമഥിലി , ശീലകം , ഈഴവതിരതി , പി. ഒ. െപാനാനി, േബാധിപിച അേപക   ഇഴവതരതി വിേലജ

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

11-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പിതാവ മരണെപട. പേരത അവിവാഹിതയാണ 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 സാറ ഭാര് 75

2 ബാവ. ആര.വി മകന 60

3 റഹത്. ആര.വി മകള 58

4 സൈലഖ രായിമരകാര വീടില മകള 54

5 അബ നാസര രായിമരകാര വീടില മകന 50

6 താഹിറ ജലീല മകള 46

7 നൗഷാദ മകന 42

8 സമീറ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക. ൈമഥിലി മാതാവ 71
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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKPNI /307 /2022-D1 03-02-2022
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. പി . ആമിന , W/o

കഞമദകടി,  കണത് വീടില പതിയ നാലകത് ഹൗസ ,  പളികടവ ,  പി.  ഒ.  െപാനാനി  നഗരം  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാനാനി നഗരം

വിേലജില   പേരതയെട മകന െക . പി . ൈസഫള, െകാങണം വീട , ചാണാ േറാഡ , പി. ഒ. െപാനാനി , േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2019 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റാബി. െക . പി മകള 63

2 ൈസഫള . െക . പി മകന 60

3 െക. പി . സഫറള മകന 58

4 ഹസ ന മകള 54
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