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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
:ഡി 1-6542/2021 26-10-2021
 
  െപാനാനി താലകില   നനമക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി  െക എം പലിേകാടില

ഹൗസ,മകതല,നനംമക്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപാതവായ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    നനമക്  വിേലജില   പേരതയെട മകന സബിന സണി,  പലിേകാടില

ഹൗസ,മകതല,നനംമക്, േബാധിപിച അേപക   നനമക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാ പിതാകള 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 സബിന സണി മകന 35

2 അരണ പി സണി മകന 32
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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
No: 5961/2021 04-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sreekala Hari Chamaparambil House, Pothanur, Kalady,

Kaladi Village, Ponnani Taluk of Malappuram District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before

National highway office in respect of the legal  heirs of late Hari Appu Chamaparambil , S/o Appu Chamaparambil ,

Chamaparambil House, Pothanur, Kalady village  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 . that it is

proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . Parents dead 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

 

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

1 Sreekala Hari Wife 57

2 Hitesh Hari Chamaparambil Son 33

3 Sreelakshmi Hari Chamaparmbil Daughter 27
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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
:ഡി1-6596/2021 29-10-2021
 
  െപാനാനി  താലകില    െപാനാനിനഗരം   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കുഞിേമാള

കടപതകത്  W/o ഉസാന . െക , കടപതകത് ഹൗസ , പതെപാനാനി, പി . ഒ. െപാനാനി സൗത്   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  േദശീയപാത നിലെമടപ് ഓഫീസില   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െപാനാനി നഗരം വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷൗകത്, കടപതകത് ഹൗസ , പതെപാനാനി, പി . ഒ. െപാനാനി

സൗത്  ,  േബാധിപിച അേപക   െപാനാനി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-04-2002 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബബകര മകന 48

2 ഷൗകത്. െക മകന 47

3 ൈമമന.െക മകള 44

4 ആയിഷ മകള 42

5 സാലിഹ . െക മകന 37

6 ഷമീര. െക മകന 33

7 ഫാതിമ ജംഷി . െക മകള 31
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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
:ഡി 1 -5353 / 2021 20-09-2021
 
  െപാനാനി താലകില   തവനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീലാവതി അമ w/o േഗാപാല

േമേനാൻ   കാടപറമിൽ   ഹൗസ  പി  ഒ   അയങലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തവനര വിേലജില   പേരതയെട മകന േഗാപിനാഥൻ ,

കാടപറമിൽ  ഹൗസ അയങലം തവനർ , േബാധിപിച അേപക   തവനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-11-2016 -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. 

 
:ഡി 1 -5530/ 2021 18-09-2021
 
  െപാനാനി  താലകില  ഈഴവതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനരൻ s/o  കമാരൻ

എണാഴിയിൽ  ഹൗസ  െതയനാട  പി  ഒ  െപാനാനി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഈഴവതിരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത ഇ,

എണാഴിയിൽ ഹൗസ ഈഴവതിരതി  ,  േബാധിപിച അേപക  ഈഴവതിരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-02-2021  -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. 

 
:ഡി 1 -5546/ 2021 18-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി സി േഗാപിനാഥൻ മകന 63

2 സീതാലകി വി സി മകള 61

3 രവീനൻ വി സി മകന 59

4 പഷ മകള 58

5 സ്ർണകമാരി വി സി മകള 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത ഇ ഭാര് 41

2 അനാമിക ഇ മകള 16
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 െപാനാനി താലകില   ഈ ഴവതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈബർ ടി െക s/o അലികട

ി   െതേക കലം വീടിൽ ഈഴവതിരതി പി ഒ െപാനാനി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഈഴവതിരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിസാമദീൻ

ടി െക ,  െതേക കലം വീടിൽ ഹൗസ ഈഴവതിരതി , േബാധിപിച അേപക   ഈഴവതിരതി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2021 -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. 

 
:ഡി 1 -5539/ 2021 18-09-2021
 
 െപാനാനി താലകില   ഈഴവതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ ടി s/o മഹമദ

തറകൽ ഹൗസ ബിയം പി ഒ െപാനാനി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഈഴവതിരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഉൈവസ ടി , തറകൽ ഹൗസ

ഈഴവതിരതി , േബാധിപിച അേപക ഈഴവതിരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2021  -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. 

 
:ഡി 1 -5545/ 2021 18-09-2021
 
 െപാനാനി താലകില  ഈഴവതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദീപ ടി ബി s/o ഭാസകരൻ ട

ി  ബി  േതറയിൽ ഹൗസ േകാടതറ പി  ഒ ഈഷ്രമംഗലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഈഴവതിരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പസി പി ,

േതറയിൽ ഹൗസ േകാടതറ ഈഴവതിരതി , േബാധിപിച അേപക   ഈഴവതിരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-10-2020  -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ടി െക അമ 82

2 റംല ഭാര് 47

3 നിസാമദീൻ ടി െക മകന 28

4 സിറാജദീൻ ടി െക മകന 25

5 നഹല ടി െക മകെന ഭാര് 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിനകടി ഭാര് 67

2 ഷൈഹബ ടി മകന 47

3 യനസ ടി മകന 45

4 ഉൈവസ ടി മകന 39

5 അബൾ റാസിം തറകൽ മകന 38
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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: D1-5470/2021 20-09-2021
 
  Notice is hereby given to all  to whom it may be concern that Suprabha Shankar w/o Jayashankar A Sree Kripa

Thrikkavu P O Ponaani , Ponnani Nagaram Village, Ponnani Taluk of Malappuram District has filed an application  of a legal

heirship certificate to produce before various purposes in respect of the legal  heirs of late Jayashankar A s/o V A Menon

Sree Kripa Thrikkavu P O Ponaani  who expired on 19-07-2021 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 Jayashankar A s/o V A Menon . 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

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗദാമിനി സി അമ 65

2 പസി പി ഭാര് 37

3 ഗായതി ടി പി മകള 16

4 പണവ ടി പി മകന 10

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

1 Suprabha Shankar Wife 56

2 Sneha Shankar Daughter 34

3 Rohit Shankar Son 30
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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
:ഡി 1 -5505/ 2021 20-09-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റഖിയ w/o കഞയമ

പതപറമിൽ ഹൗസ നിയർ എ യ പി സൾ പതെപാനാനി പി ഒ െപാനാനി സൗത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന അബബകർ പി

പി , പതപറമിൽ ഹൗസ െപാനാനി നഗരം , േബാധിപിച അേപക   െപാനാനി നഗരം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പത പറമിൽ കഞിേമാൻ മകന 56

2 ഫാതിമ മകള 48

3 സൈബദ മകള 45

4 അബബകർ പി പി മകന 44

5 ൈഹറനീസ മകള 39

6 മഹതാർ പി പി മകന 35
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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
:ഡി1-5714/2021 24-09-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തനം വീടിൽ ഫാതിമ w/

o അസീസ അബദൾ ഖാദർ  മംതാസ മഹൽ ചാണാ േറാഡ പി ഒ െപാനാനി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള മംതാസ  േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   15-06-2021-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. 

 
:ഡി1-5717/ 2021 24-09-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ w/o െതയൻ കകാട

്  ഹൗസ പി  ഒ െപാനാനി  സൗത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള സൗദാമിനി ടി േബാധിപിച അേപക  െപാനാനി നഗരം വിേലജ

ഓഫീസര  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-

05-2021-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ഡി1-5715/2021 24-09-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം കടി s/o ബാവ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മംതാസ മകള 50

2 അഹമദ ഷബീർ മകന 49

3 ഷാജി ടി വി മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗദാമിനി ടി മകള 56

2 സദാശിവൻ മകന 50

3 സനിത കമാരി െക മകള 47
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ഉസൻ മരകാരകത്  ഹൗസ തകടവ  പി  ഒ െപാനാനി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന മഹമദ അഷറഫ  േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-03-2014-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. 

 
:ഡി1-5733/2021 24-09-2021
 
 െപാനാനി താലകില   വടംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി പി കമാരൻ s/o െപരചൻ  സനിൽ

നിവാസ പി ഒ  മതർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള സമ ടി പി േബാധിപിച അേപക   വടംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-12-2013-ല

മരണെപടതായം പേരതെൻറ  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

13-6-2019-ൽ പേരതെൻറ ഭാര്  കാർത്ായനി  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. 

 
:ഡി1-5734/2021 24-09-2021
 
 െപാനാനി താലകില   വടംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത്ായനി ടി പി w/o ടി പി കമാരൻ

 തണയം പറമിൽ ഹൗസ സനിൽ നിവാസ പി  ഒ  മതർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള സമ ടി പി  േബാധിപിച അേപക

വടംകളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2019-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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സകീന ഭാര് 69

2 മഹമദ അഷറഫ മകന 43

3 െമായതീൻ കടി മകന 42

4 നഫീസ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിൽ കമാർ ടി പി മകന 51

2 ഓമന ടി പി മകള 49

3 അനിൽ കമാർ ടി പി മകന 47

4 സമ ടി പി മകള 45
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിൽ കമാർ ടി പി മകന 51

2 ഓമന ടി പി മകള 49

3 അനിൽ കമാർ ടി പി മകന 47

4 സമ ടി പി മകള 45
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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
:ഡി1-5732/2021 24-09-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിന w/o െമായതടി

പിലാക വീടിൽ കണേകാട് ഹൗസ പതെപാനാനി പി ഒ െപാനാനി സൗത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന സൈബർ പി െക

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ   05-07-2021-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. 

 
:ഡി1-5665/2021 25-09-2021
 
 െപാനാനി താലകില   മാറേഞറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹനീഫ ൈതപറമിൽ s/o അബള

ൈതപറമിൽ ഹൗസ പി  ഒ   മാറേഞരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന മഹമദ ഫവാസ ടി പി േബാധിപിച അേപക   മാറേഞറി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    20-10-2020-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. 

 
:ഡി1-5701/2021 25-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നൈസബ മകള 57

2 സഫിയ കാസിം മകള 53

3 വാഹിത മകള 51

4 പി െക സൈബർ മകന 49

5 ജസീന മജീദ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  ഫാതിമ ഭാര് 48

2 മഹമദ ഫവാസ ടി പി മകന 28
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  െപാനാനി  താലകില   തവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസതലവി  െക വി  s/o  കമ

േകാേലാത്  വളപിൽ  ഹൗസ  പി  ഒ   തവനർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന മഹമദ ഹനീഫ  േബാധിപിച അേപക

തവനര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-08-2006-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  26-10-2020-ൽ മകൾ ഫാതിമ െക പി 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. 

 
:ഡി1-5788/2021 25-09-2021
 
 െപാനാനി താലകില  ഈഴവതിരതി   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ അനർജനം w/

o  കഷൻ നമതിരി   പാറേമൽ മന പി  ഒ ഈശ്രമംഗലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകൻ  കഷൻ പി എം േബാധിപിച അേപക

ഈഴവതിരതി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-07-2021-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. 

 
:ഡി1-5794/2021 25-09-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈലഖ w/o മഹമദ

മങാരേതൽ ഹൗസ കറകതിരതി പി ഒ  െപാനാനി    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന ഷാജി മഹമദ  േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    22-08-2021-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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന ഭാര് 72

2 റകിയ മകള 52

3 ൈസനബ മകള 51

4 മഹമദ ഹനീഫ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പരേമശ്രൻ പി എം മകന 64

2 കഷൻ പി എം മകന 62

3 ശീലത പി എം മകള 60
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ഡി1-5667/2021 25-09-2021
 
 െപാനാനി താലകില   മാറേഞറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരവിനാകൻ കകാടത് s/o

േഗാവിന േമേനാൻ  കകാടത്  ഹൗസ പി  ഒ  കാഞിരമക്  മാറേഞരി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് മലിക േബാധിപിച

അേപക   മാറേഞറി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021-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. 

 
:ഡി1-5716/2021 24-09-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വി അസീസ അബദൾ

ഖാദർ s/o അബദൾ അസീസ   മംതാസ മഹൽ ചാണാ േറാഡ പി ഒ  െപാനാനി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള മംതാസ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-06-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഫാതിമ ഭാര് 15-6-2021-ൽ 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 ഷാജി മഹമദ മകന 46

2 ഷംസാദ മകള 44

3 െക എം െഷമീർ മകന 43

4 മഹമദ ഷാഹിദ എം മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മലിക ഭാര് 67

2 സിന അയിരർ െകാറാട് മകള 46

3 അജയൻ കകാടത് മകന 44

4 സന് െക മകള 44

5 ധന് െക മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മംതാസ മകള 50

2 അഹമദ ഷബീർ മകന 49

3 ഷാജി ടി വി മകന 45
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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
:ഡി1-4145/2018  01-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില   വടംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ S/O േപച  കൂർ വളപ

്പിൽ  ഹൗസ  പി  ഒ   മതർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് വസന േബാധിപിച അേപക   വടംകളം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  04-11-2017-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മീനാകി മാതാവ 13-1-2020-ൽ 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. 

 
:ഡി1-5791/2021 29-09-2021
 
 െപാനാനി താലകില   കാലടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസേദവൻ S/O േഗാവിനൻ നായർ

പാേണകാട് ഹൗസ കണനകം പി ഒ കാലടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് പങജം പി േബാധിപിച അേപക   കാലടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-202 -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. 

 
:ഡി1-5792/2021 29-09-2021
 
 െപാനാനി താലകില   കാലടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷേമേനാൻ ടി വി S/O ശങണി നായർ

 കാലടി വളപിൽ ഹൗസ പി ഒ കാടേഞരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് രാധ ഇ  േബാധിപിച അേപക   കാലടി വിേലജ ഓഫീസര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസന െക വി ഭാര് 61

2 ജിനീഷ െക വി മകന 39

3 രജനി എ ടി മകള 37

4 സജിനി എ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പങജം പി ഭാര് 64
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മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-01-2020-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. 

 
:ഡി1-5800/2021 29-09-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ റഹമാൻ ഇ വി

ഇട വളപിൽ ഹൗസ ഹാജിയാർ പളി പി ഒ െപാനാനി സൗത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന ജമാലദീൻ ഇ വിേബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2011-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 രാധ ഇ ഭാര് 71

2 ബിന ഹരിദാസൻ മകള 46

3 മേനാജ ഇ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ ഭാര് 64

2 നജ മനീസ മകള 46

3 ബഷീർ എ മകന 48

4 കബീർ മകന 41

5 ബഷീറ മകള 39

6 ജമാലദീൻ ഇ വി മകന 34
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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
:ഡി1-5801/2021 29-09-2021
 
 െപാനാനി താലകില   മാറേഞറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷഹീർ S/O ബാവ  വാൽ പറമി

ൽ ഹൗസ പി ഒ  കാഞിരമക് മാറേഞരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഫസീല  േബാധിപിച അേപക   മാറേഞറി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-03-2020-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. 

 
:ഡി1-5817/2021 29-09-2021
 
  െപാനാനി താലകില   ഈഴവതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജാതൻ എൻ വി S/O

ശങരൻ  നടവിെല വീടിൽ ഹൗസ മകിലപീടിക പി ഒ െപാനാനി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര്  അംബിക േബാധിപിച അേപക

ഈഴവതിരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-07-2020-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. 

 
:ഡി1-5818/2021 29-09-2021
 
 െപാനാനി താലകില   കാലടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻ നായർ S/O േഗാപാലൻ നായ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാവ പി പി അചന 64

2 ൈസനബ പി പി അമ 51

3 ഫസീല ഭാര് 34

4 മഹമദ ഷഹബാസ പി പി മകന 7

5 ഫാതിമ സഫ മകള 6

6 മഹമദ ഷയാൻ പി പി മകന 1

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബിക എ െക ഭാര് 53
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ർ  പറമത് ഹൗസ പി  ഒ  കാലടി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ശിവശങരൻ പി  േബാധിപിച അേപക   കാലടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-

06-1975-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  സേരാജിനി  അമ പി  ഭാര്  5-7-2012-ൽ 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. 

 
:ഡി1-5924/2021 30-09-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപരമടപ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിന W/O അബദറഹാൻ

എറചാട് ഹൗസ പാലെപടി പി ഒ െപരമടപ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന അഷറഫ ഇ  േബാധിപിച അേപക   െപരമടപ്  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-

10-2009-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ഡി1-5926/2021 30-09-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റംല W/O മഹമദ  പനക

ൽ  ഹൗസ  ആനപടി  പി  ഒ   െപാനാനി  സൗത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന മഹമദ റംഷാദ  േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    05-10-2020-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശിവശങരൻ പി മകന 60

2 ജയലകി പി മകള 55

3 രാജേഗാപാൽ പി മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഷറഫ ഇ മകന 63

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ റംഷാദ മകന 22
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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
:ഡി1-5469/2021 20-09-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപരമടപ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബി വൽസല D/o െക ശങര

ൻ മാസർ   കണാേശരി ഹൗസ പതിയിരതി പി ഒ  പാലെപടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള ധന്ാ വിശ്ം , കണാേശരി , േബാധിപിച

അേപക   െപരമടപ് വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    09-06-2001-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 ധന്ാ വിശ്ം കണാേശരി മകള 43

2 രമ്ാ വിശ്ം കണാേശരി മകള 39
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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
:ഡി1-5798/2021 29-09-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷൺമഖൻ വി s/o കറപണി

 െവളകട  ഹൗസ  പളപ  പി  ഒ   െപാനാനി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന പേദാഷ വി  േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-09-2018-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. 

 
:ഡി1-5927/2021 30-09-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപരമടപ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇസമായിൽ പി ബി s/o ബാപടി

പടിഞാെറ പരയകൽ ഹൗസ പി ഒ പാലെപടി െപരമടപ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന മഹമദ ഇസമായിൽ  േബാധിപിച

അേപക   െപരമടപ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-05-2018-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 രമാേദവി വി ഭാര് 66

2 രജീഷ മകന 45

3 പേദാഷ വി മകന 44

4 േരഷമ വി മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാറ ഭാര് 70

2 മഹമദ ഇസമായിൽ മകന 51

3 അസമാബി െക പി മകള 48

4 പടിഞാെറ പരയകൽ അലി മകന 46

5 സീനത് പി ഐ മകള 43

6 നിഷാം മകന 41
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:ഡി1-5936/2021 01-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െവളിയേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലികടി കര വീടിൽ s/o കഞട

ി  കര വീടിൽ ഹൗസ െവളിയേങാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന മഹമദ െഷരീഫ ടി െക േബാധിപിച അേപക   െവളിയേങാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-07-2006-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. 

 
:ഡി1-5960/2021 01-10-2021
 
  െപാനാനി  താലകില   െവളിയേങാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജമീല  w/o  ഹമീദ   വലി

യ പരയകൽ ഹൗസ പി ഒ  െവളിയേങാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട ഭരതാവ ഹമീദ പി വി  േബാധിപിച അേപക   െവളിയേങാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   11-

01-2018-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

7 സജന പി ഐ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിശ ടി െക ഭാര് 82

2 ൈസനദീൻ ടി െക മകന 58

3 മഹമദ െഷരീഫ ടി െക മകന 58

4 ലതീഫ മകന 49

5 മഹമദ റാഫി ടി െക മകന 45

6 ൈലല മകള 40

7 ൈസഫനീസ ടി െക മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹമീദ വി പി ഭരതാവ 69

2 റസീന ബാബ മകള 40

3 ഫിേറാസ വി പി മകന 38

4 ജിംഷി വി പി മകള 32
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ kn5˛5423/2020. 2021 HIvtSm-_¿ 8.

15˛6˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcfm Kk-‰v \º¿ 24- (hmeyw 10, ]m¿´v III)-¬ kn. F¬. B¿.
k-πn-sa‚dn hn`mKØn¬ 54˛-mw \º¿ t]Pn¬ {Ia-\-º¿ (1)˛-ma-Xmbn {]kn-≤o-I-cn® ta¬ \º¿
]c-ky-Øn¬ ]tc-X-bpsS Ah-Im-in-I-fn¬ {Ia-\-º¿ (1)˛¬ ‘KwKm-[-c≥ tat\m≥, Fw.’ F∂Xv
‘K[m-[-c≥ tat\m≥, Fw.’ F∂pw {Ia-\-º¿ (22)- ]m©men, F. F∂-h¿°v ]tc-X-bp-am-bp≈ _‘w
‘ac-W-s∏´ aI≥ Cµp-Nq-Vtat\ms‚ aIƒ’ F∂Xv ‘ac-W-s∏´ aI≥ Cµp-Nq-Utat\ms‚ `mcy ’
F∂pw XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿ kn5˛5424/2020. 2021 HIvtSm-_¿ 8.

15˛6˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcfm Kk-‰v \º¿ 24- (hmeyw 10, ]m¿´v III)-¬ kn. F¬. B¿.
k-πn-sa‚dn hn`mKØn¬ 54, 55 t]PpI-fn¬  {Ia-\-º¿ (2)˛-ma-Xmbn {]kn-≤o-I-cn® ta¬ \º¿
]c-ky-Øn¬ ]tc-X-s‚ Ah-Im-in-I-fn¬ {Ia-\-º¿ (1) ‘KwKm-[-c≥ tat\m≥, Fw.’ F∂Xv
‘K[m-[-c≥ tat\m≥, Fw.’ F∂pw {Ia-\-º¿ (22) ]m©men, F. F∂-h¿°v ]tc-X-\p-am-bp≈ _‘w
‘ac-W-s∏´ aI≥ Cµp-Nq-Vtat\ms‚ aIƒ’ F∂Xv ‘ac-W-s∏´ aI≥ Cµp-Nq-Utat\ms‚ `mcy ’
F∂pw XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
s]cn-¥¬aÆ. Xl-io¬Zm¿.
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