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തിരുത്തല് പരസ്യം

നമ്പര്   -      ഡി   1- 6540 /2021                                           തീയ്യതി . 10  / 12/2021

                                                    
          പപൊന്നൊനി തൊലൂക്കില്   ഈഴുവത്തിരുത്തി  വില്ലേ�ജില്   നൊരൊയണന്  , S/o

അറമുഖന് പ(റുവൊയ്ക്കര  ഹൗസ്, പ(റുവൊയ്ക്കര , പി. ഒ. ബിയ്യം  എന്നവരുപ1 അനന്തരൊവകൊശ

സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിനൊയി പല്ലേരതപ8  മകന്   ശ്രീ  .  ഉണ്ണികൃഷ്ണന്   സമര്പ്പിച്ച  അല്ലേപക്ഷ പ്രകൊരം

2021 നവംബര് 09  പC ല്ലേകരള ഗസറ്റിപC  (വൊC്യം :10,  ഗസറ്റ് നമ്പര്: 44, പൊര്ട്ട്  3),

കമ്മീഷണല്ലേററ്റ്  ഓഫ്  Cൊ8്  റവന്യൂ  ല്ലേപജില് ,  ല്ലേപജ് നമ്പര് :11424 ല്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

വന്നിട്ടുള്ള വിജ്ഞൊപനത്തില് പല്ലേരതപ8  അവകൊശികളില്  ക്രമനമ്പര്  03 ആയി ല്ലേ(ര്

ത്തിട്ടുള്ള  മകള് സരസ്വതി  .  സി  എന്നവര്ക്ക് പല്ലേരതനുമൊയുള്ള ബന്ധം മകന് എന്നതിനു

പകരം  മകള്  എന്ന് തിരുത്തി  വൊയില്ലേക്കണ്ടതൊണ്.

                                                           

                                                                            തഹസില്ദൊര്, പപൊന്നൊനി
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തിരുത്തല് പരസ്യം

   നമ്പര്   -      ഡി   1- 6541 /2021                                           തീയ്യതി . 10  / 12/2021

                                                    
          പപൊന്നൊനി തൊലൂക്കില്   ഈഴുവത്തിരുത്തി  വില്ലേ�ജില് നീCി   , W/o  അയ്യപ്പന് ,

ല്ലേകൊപട്ടപ്പൊ1ത്ത്    ഹൗസ്,  പി.  ഒ.  ഈശ്വരമംഗCം   എന്നവരുപ1 അനന്തരൊവകൊശ സര്

ട്ടിഫിക്കറ്റിനൊയി  പല്ലേരതയുപ1  മകള്   ശ്രീമതി . വള്ളി     സമര്പ്പിച്ച  അല്ലേപക്ഷ പ്രകൊരം  2021

നവംബര്  09   പC  ല്ലേകരള  ഗസറ്റിപC   (വൊC്യം  :10,  ഗസറ്റ്  നമ്പര്:  44,  പൊര്ട്ട്  3),

കമ്മീഷണല്ലേററ്റ്   ഓഫ്   Cൊ8്   റവന്യൂ   ല്ലേപജില്  ,  ല്ലേപജ്  നമ്പര്  : 11420,  11421  ല്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു  വന്നിട്ടുള്ള  വിജ്ഞൊപനത്തില് പല്ലേരതയുപ1  അവകൊശികളില്  ക്രമനമ്പര്

03 ആയി ല്ലേ(ര്ത്തിട്ടുള്ള  മകളുപ1 ല്ലേപര്   ഖുഞ്ഞിCക്ഷ്മി   എന്നതിനു പകരം  കുഞ്ഞിCക്ഷ്മി  

എന്നും  ,  വീട്ടു  ല്ലേപര്  ല്ലേകൊല്ലേട്ടപ്പൊ1ത്ത്  എന്നതിനു  പകരം  ല്ലേകൊപട്ടപ്പൊ1ത്ത്  എന്നും  തിരുത്തി

വൊയില്ലേക്കണ്ടതൊണ്.

                                                           

                                                                            തഹസില്ദൊര്, പപൊന്നൊനി
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തിരുത്തല് പരസ്യം

   നമ്പര്   -      ഡി   1- 6635 /2021                                           തീയ്യതി . 10  / 12/2021

                                                    
          പപൊന്നൊനി തൊലൂക്കില്   തവനൂര്  വില്ലേ�ജില് കൊളി . സി . പി    ,  (ീരക്കുഴി പറമ്പില്  

ഹൗസ്,   പി.  ഒ.  തൃക്കണൊപുരം    എന്നവരുപ1  അനന്തരൊവകൊശ  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിനൊയി

പല്ലേരതയുപ1  മകള്   ശ്രീമതി . വല്സC . സി . പി      സമര്പ്പിച്ച  അല്ലേപക്ഷ പ്രകൊരം  2021

നവംബര്  09   പC  ല്ലേകരള  ഗസറ്റിപC   (വൊC്യം  :10,  ഗസറ്റ്  നമ്പര്:  44,  പൊര്ട്ട്  3),

കമ്മീഷണല്ലേററ്റ്  ഓഫ്  Cൊ8്  റവന്യൂ  ല്ലേപജില് , ല്ലേപജ് നമ്പര് : 11420 ല്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

വന്നിട്ടുള്ള  വിജ്ഞൊപനത്തില് പല്ലേരതയുപ1  അവകൊശികളില്  ക്രമനമ്പര്  05 ആയി ല്ലേ(ര്

ത്തിട്ടുള്ള  മകളുപ1 ല്ലേപര് ഷൈഷCജ . വി. പി എന്നതിനു പകരം  ഷൈഷCജ . സി . പി        എന്ന്

തിരുത്തി  വൊയില്ലേക്കണ്ടതൊണ്.

                                                           

                                                                            തഹസില്ദൊര്, പപൊന്നൊനി
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   ഡി   1- 1248 /2021                                                                         

           
                                         

തിരുത്തല് പരസ്യം

           പപൊന്നൊനി തൊലൂക്കില്   വട്ടംകുളം   വില്ലേ�ജില്   സൊവിത്രി അന്തര്ജ്ജനം  , W/o
നൊരൊയണന്  നമ്പൂതിരി  ,  കവപ്ര  കണയൂര്  മന,  പി.  ഒ.  മൂതൂര്  ,  വട്ടംകുളം   എന്നവരുപ0

അനന്തരൊവകൊശ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിനൊയി  പല്ലേരതയുപ0  മകന്   ശ്രീ . ശങ്കരന് .പക . പക   സമര്

പ്പിച്ച  അല്ലേപക്ഷ പ്രകൊരം  2021  നവംബര് 09  പ< ല്ലേകരള ഗസറ്റിപ<  (വൊ<്യം  :10,  ഗസറ്റ്

നമ്പര്:  44,  പൊര്ട്ട്  3),  കമ്മീഷണല്ലേBറ്റ്  ഓഫ്  <ൊന്റ്  Bവന്യൂ  ല്ലേപജില്  ,  ല്ലേപജ്  നമ്പര്  :

11430, 11431  ല്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള  വിജ്ഞൊപനത്തില്  പല്ലേരതയുപ0  വീട്ടു ല്ലേപര്
കവപ്ര   പനയൂര്  മന   എന്നതിനു   പകരം  കവപ്ര  കണയൂര്  മന  എന്ന്  തിരുത്തി

വൊയില്ലേക്കണ്ടതൊണ്.

                                                           

തൊലൂക്ക്ഓഫീസ്,പപൊന്നൊനി                                                                    തഹസില്ദൊര്
തീയ്യതി . 06 /  12 /2021                                                              പപൊന്നൊനി  

14th December 2021Revenue Department16873
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   ഡി   1- 6447 /2021                                                                          

           
                                         

തിരുത്തല് പരസ്യം

           പപൊന്നൊനി  തൊലൂക്കില്  പപൊന്നൊനി നഗരം   വില്ലേ�ജില്    കദീജ കുഞ്ഞിബൊവ  , W/o
കുഞ്ഞിബൊവ,  അത്തക്ക വീട്  ,  പി.  ഒ.  പപൊന്നൊനി നഗരം  എന്നവരുപട അനന്തരൊവകൊശ സര്

ട്ടിഫിക്കറ്റിനൊയി  പല്ലേരതയുപട  മകന്   ശ്രീ . മുഹമ്മദ് ഹബീബുള്ള    സമര്പ്പിച്ച  അല്ലേപക്ഷ പ്രകൊരം

2021  നവംബര്  16  പ< ല്ലേകരള ഗസറ്റിപ<  (വൊ<്യം  :10,  ഗസറ്റ് നമ്പര്:  45,  പൊര്ട്ട്  3),

കമ്മീഷണല്ലേAറ്റ്  ഓഫ്  <ൊന്റ്  Aവന്യൂ  ല്ലേപജില്  ,  ല്ലേപജ്  നമ്പര്  :  12539  ല്   പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
വന്നിട്ടുള്ള  വിജ്ഞൊപനത്തില്  പല്ലേരതയുപട ല്ലേപര്   ഖദീജ കുഞ്ഞിബൊവ  എന്നതിനു പകരം കദീജ

കുഞ്ഞിബൊവ എന്നും  , അവകൊശികളില് ക്രമ നമ്പര്  1  ആയി ല്ലേNര്ത്തിട്ടുള്ള മകളുപട ല്ലേപര്   

അത്തക്ക വീട് മAിയം  എന്നതിനു പകരം അത്തക്ക വീട് മAിയു  എന്നും ,അവകൊശികളില് ക്രമ

നമ്പര്  3  ആയി ല്ലേNര്ത്തിട്ടുള്ള മകപന്റ ല്ലേപര്  ഏത്തക്ക വീട്  മുഹമ്മദ്  ഹബീബുള്ള  എന്നതിനു

പകരം  അത്തക്ക  വീട്  മുഹമ്മദ് ഹബീബുള്ള  എന്നും  തിരുത്തി  വൊയില്ലേക്കണ്ടതൊണ്.

                                                           

തൊലൂക്ക്ഓഫീസ്,പപൊന്നൊനി                                                                  തഹസില്ദൊര്
തീയ്യതി . 06/ 12 /2021                                                              പപൊന്നൊനി  
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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഡി 1-7474  / 2021 30-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   നനമക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഹാജി  S/o ൈസനദീന ,

കറതാലില   ഹൗസ  ,  പി  .  ഒ.  നനംമക്  സൗത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നനമക് വിേലജില   പേരതനെറ മകള െവളേതടത്

പറമില ബഷറ , െവളേതടത് പറമില ഹൗസ , ഒതളര , ആലംേകാട , േബാധിപിച അേപക   നനമക് വിേലജ

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

06-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ 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. 

 
നമര:D1 /7473 / /2021 30-11-2021
 
  െപാനാനി  താലകില    െപരംപടപ്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഹംസ  മസ  ലിയാര

കരമതിപറമില ഹൗസ , പി . ഒ. പാലെപടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയ പാത നിലെമടപ് ഓഫീസില

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരംപടപ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹൈസന

ഷംസദീന . െക . പി , കിഴേക വീടില , പാലെപടി  , േബാധിപിച അേപക   െപരംപടപ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-1984  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറ മകള 62

2 അസ മ ബീഗം മകള 59

3 ഷഹരബാന മകള 55

4 ബഷറ. െക . എം മകള 52

5 റസീന മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ഭാര് 71

2 മഹമദ  ഇസദീന മകന 22.10.2020
ന

മരണെപട
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നമര:ഡി 1-7514  / 2021 30-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െവളിയേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റാബിയ മെണങാേടല , w/

o മഹമദ , തലകാട് ഹൗസ , പി. ഒ . എരമംഗലം , െവളിയേങാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളിയേങാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ മഹമദ ,

തലകാട്  ഹൗസ , എരമംഗലം ,  േബാധിപിച അേപക   െവളിയേങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:D1 /7485 / /2021 03-12-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െവളിയേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിമഹമദ . െക . പി,   S/o

ബീരാവണി ,  പടാണിയില ഹൗസ , താഴേതല പടി  ,  പി  .  ഒ.  എരമംഗലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളിയേങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന

അബള ലതീഫ ,  മാകാലികല ഹൗസ ,  എരമംഗലം ,  േബാധിപിച അേപക   െവളിയേങാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2021 -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. 

3 അഹമദ  ശറഫദീന മകന 47

4 ഹൈസന ഷംസദീന മകന 44

5 ആയിഷതല ഫസീല മകള 39

6 റകിയത്  ശാഫിയ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ ഭരതാവ 64

2 ആമിന സേഹാദരി 63

3 മറിയകടി . എം സേഹാദരി 60

4 അസ മാബി സേഹാദരി 58

5 സഹ റ സേഹാദരി 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ മാകാലികല ഭാര് 71

2 ൈറഹാനത് . എം മകള 50

3 അബല  ലതീഫ മകന 48

4 ഷറഫദീന  . എം മകന 47
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നമര:D1 -7393/2021 30-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   ഇടപാള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതാവതി  , W/o േവലായധന ,

പളേശരി  ഹൗസ ,  പി.  ഒ.  എടപാള എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപാള വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േവലായധന , പളേശരി ഹൗസ , പി.

ഒ. എടപാള, േബാധിപിച അേപക   ഇടപാള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-04-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള മരണെപട 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:ഡി 1- 6593/2021 30-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െവളിയേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ തരകത്  , W/o

അബബകര  ,  തരകത്   വീട   ,  പി  .  ഒ.  എരമംഗലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളിയേങാട വിേലജില   പേരതയെട മകന അബള ജലീല

, തരകത് ഹൗസ , എരമംഗലം , േബാധിപിച അേപക   െവളിയേങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-04-2019 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ഡി 1- 7475/2021 30-11-2021
 

5 അബല  മതലിബ . എം മകന 38

6 അബല അസീസ മകന 42

7 ബഷറ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േവലായധന . പി ഭരതാവ 77

2 ഷീജ മകള 49

3 ബിന മകള 45

4 ൈബജ. പി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തരകത് ഷാഹല ഹമീദ മകന 56

2 സഹറ മകള 45

3 ഹകീം തരകത് മകന 50

4 അബള ജലീല മകന 46
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 െപാനാനി താലകില   മാറേഞറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസ കര ദാസ  കരണേകാട്  , S/

o  അപകടന ,  കരണേകാട്  ഹൗസ ,  പി.ഒ.  കാഞിരമക്  ,  മാറേഞരി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാറേഞറി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ബീന ഭാസ കര ദാസ , കരണേകാട് ഹൗസ , പി.ഒ. കാഞിരമക് , മാറേഞരി , േബാധിപിച അേപക   മാറേഞറി വിേലജ

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

04-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകള  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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ഡി 1 7392/2021 30-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   ഇടപാള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാനസ . പി ,   S/o െമായണി ,

പളിയില  വീട   ,  പി  .  ഒ  .  അയിലകാട  ,  എടപാള  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപാള വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ സനില, പളിയില

ഹൗസ , അയിലകാട , എടപാള, േബാധിപിച അേപക   ഇടപാള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-12-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപണ് 

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫിക

ററ 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 ബീന ഭാസ കര ദാസ ഭാര് 46

2 ജഗനദാസ . െക മകന 20

3 ജിതിനദാസ മകന 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പളിയില െമായണി പിതാവ 59

2 സനില മാതാവ 42

3 നിസാം സേഹാദരൻ 25

4 സാലിഹ . പി സേഹാദരൻ 14

5 ആയിഷ മഹസിന സേഹാദരി 13
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                                      തിരുത്തല് പരസ്യം    
                                                                               
          
ഡി 1 / 5936/2021                                                                 തീയതി - 06/12/2021

 

പപൊന്നൊനി  തൊലൂക്കില് പ�ളിയങ്ക!ൊട്  �ിങ്ക$ജില് അലികുട്ടി  കരു�ീട്ടില് ,  S/o
കുഞ്ഞുട്ടി  ,  കരു �ീട്ടില് ഹൗസ്  ,  പ�ളിയങ്ക!ൊട്  എന്ന�രുപട അനന്തരൊ�കൊശ
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിനൊയി  പങ്കരതപ7 മകന്  ശ്രീ .  മുഹമ്മദ്  പ?രീഫ്  .  ടി  .പക സമര്
പ്പിച്ച അങ്കപക്ഷപ്രകൊരം 2021 ന�ംബര് 02 പല ങ്കകരള ഗസറ്റിപല (�ൊല്യം -10, ഗസറ്റ്
നമ്പര് -43, പൊര്ട്ട് -3), കമ്മീ?ണങ്കKറ്റ്  ഓഫ് ലൊ7് K�ന്യൂ ങ്കപജില് ങ്കപജ് നമ്പര് -
10273  ല് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു�ന്നിട്ടുള്ള �ിജ്ഞൊപനത്തില് പങ്കരതപ7 അ�കൊശിക
ളില് ക്രമ നമ്പര് 08  ആയി പങ്കരതപ7 മകന് സുബൈബര് .  ടി  .പക , 25.07.2021  ന്
മരണപപ്പട്ടു  എന്ന�പര കൂടി ഉള്പപ്പടുത്തി തിരുത്തി �ൊയിങ്കക്കണ്ടതൊണ് .

തൊലൂക്ക് ഓഫീസ് , പപൊന്നൊനി                                         തഹസില്ദൊര് 
                                                                                    പപൊന്നൊനി

14th December 2021Revenue Department16879
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ഡി 1 / 5716/2021                                                             തീയതി - 06/12/2021

പപൊന്നൊനി തൊലൂക്കില് പപൊന്നൊനി നഗരം  �ിങ്ക$ജില്  പി . �ി.  അസീസ് അബ്ദുള്
ഖൊദര്  , S/o എം. അബ്ദുള് അസീസ് , മുംതൊസ് മഹല് , ചൊണൊ ങ്കKൊഡ്    , പി . ഒ.
പപൊന്നൊനി    എന്ന�രുപട അനന്തരൊ�കൊശ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിനൊയി   പങ്കരതപ7
മകള്  ശ്രീമതി  .  മുംതൊസ്  സമര്പ്പിച്ച അങ്കപക്ഷപ്രകൊരം  2021  ന�ംബര് 02  പല
ങ്കകരള ഗസറ്റിപല (�ൊല്യം -10, ഗസറ്റ് നമ്പര് -43, പൊര്ട്ട് -3), കമ്മീ?ണങ്കKറ്റ്  ഓഫ്
ലൊ7്  K�ന്യൂ ങ്കപജില് ങ്കപജ്  നമ്പര് -  10264  ല് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു �ന്നിട്ടുള്ള
�ിജ്ഞൊപനത്തില് പങ്കരതപ7  അ�കൊശികളില് ക്രമ  നമ്പര് 04  ആയി  ങ്കചര്
ത്തിട്ടുള്ള ഭൊര്യയുപട ങ്കപര് ഫൊത്തിമ്മ എന്നതിനു പകരം തുന്നം �ീട്ടില് ഫൊത്തിമ്മ
എന്ന്  തിരുത്തി �ൊയിങ്കക്കണ്ടതൊണ് .

                                                                               തഹസില്ദൊര് 
                                                                                 പപൊന്നൊനി
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