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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
നമര:D1 /2395 / 2020 13-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരണ,  D/o  മാധവന

,  പരിയാപരത്  ഹൗസ  ,  പി.  ഒ.  െപാനാനി  സൗത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാനാനി നഗരം വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി

പീത. പി ,  പരിയാപരത് ഹൗസ , പി.  ഒ. െപാനാനി സൗത് , േബാധിപിച അേപക   െപാനാനി നഗരം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

05-2019  -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. 

 
നമര:ഡി 1-6442 /2021 15-11-2021
 
  െപാനാനി  താലകില   െപാനാനി   നഗരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനബ  ,  D/o

കഞിബാവ , ഇലത് വളപില ഹൗസ , പി.  ഒ. െപാനാനി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാനാനി  നഗരം വിേലജില   പേരതയെട മകള ജമീല,

ഇലത വളപില ഹൗസ , പി. ഒ. െപാനാനി, േബാധിപിച അേപക   െപാനാനി  നഗരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2013  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകളം  ഭരതാവം  പേരതയ്  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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ. പി സേഹാദരി 59

2 പദീപ കമാര . പി സേഹാദരൻ 52

3 പീത. പി സേഹാദരി 50

4 പശാന് കമാര . പി സേഹാദരൻ 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല മകള 55

2 സഹറ. പി . പി സേഹാദരി 67

3 സൈലഖ. പി . പി സേഹാദരി 58

13792 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



 
Malappuram District

 
Ponnani Taluk
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നമര:ഡി 1 -6596/ 2021 26-10-2021
 
  െപാനാനി  താലകില    െപാനാനി  നഗരം   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കഞിേമാൾ

കടപതകത് w/o ഉസമാൻ െക  കടപതകത് ഹൗസ പതെപാനാനി പി  ഒ െപാനാനി സൗത്  എനയാളെട

അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാനാനി

വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷൗകത് ,  കടപതകത് ഹൗസ പതെപാനാനി െപാനാനിനഗരം ,  േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-04-2002 -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:ഡി 1 -6605/ 2021 26-10-2021
 
  െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നഫീസ  w/o മയമ

വീടിലകത് ഹൗസ പതെപാനാനി  െപാനാനി  സൗത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െപാനാനി  നഗരം  വിേലജില   പേരതയെട മകന

കഞിേമാൻ , വീടിലകത് ഹൗസ പതെപാനാനി െപാനാനി നഗരം , േബാധിപിച അേപക   െപാനാനി  നഗരം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    22-06-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബബകർ മകന 48

2 ഷൗകത് െക മകന 47

3 ൈമമന  െക മകള 44

4 ആയിഷ മകള 42

5 സാലിഹ െക മകന 37

6 ഷമീർ െക മകന 33

7 ഫാതിമ ജംഷി െക മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിേമാൻ മകന 65
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2 ഉമർ മകന 61

3 ബീവി മകള 52

4 അലി മകന 42

5 ആമിന മകള 40
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