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NOTICE

 
നമര:ഡി 1-7705  / 2021 14-12-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െവളിയേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമര കരകളകത്  , S/

o മഹമദ , കരകളകത് ഹൗസ , പി. ഒ. ഗാമം , െവളിയേങാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളിയേങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള താഹിറ,

കരകളകത് ഹൗസ , പി. ഒ. ഗാമം , െവളിയേങാട , േബാധിപിച അേപക   െവളിയേങാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2009 -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:ഡി 1-7654  / 2021 14-12-2021
 
 െപാനാനി താലകില   ആലംേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി . എ. പി ,  W/o

മാേകാത, പടയത് ഹൗസ , വളയംകളം , പി . ഒ. േകാകര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലംേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള അനിത . പി .

െക , പടയത് ഹൗസ , പി. ഒ. േകാകര, േബാധിപിച അേപക   ആലംേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-07-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മറിയമ ഭാര് 08.01.2020ന
് മരണെപട

2 താഹിറ മകള 42

3 മസഫ. െക . യ മകന 43

4 ഉമര കഞമഹമദ  കരകളകത് മകന 41

5 സിദീക് . െക . യ മകന 35

6 ഷാഹിദ . െക . യ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിത. പി . െക മകള 40
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നമര:D1 /7655 / /2021 14-12-2021
 
 െപാനാനി താലകില   ആലംേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതാവതി . െക . എസ  , W/o

ഗംഗാധരന , ആറതറ ഹൗസ , ചങരംകളം  ,     പി . ഒ. നനംമക്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലംേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന

ആറതറ സേനാഷ ,  ആറതറ ഹൗസ , ചങരംകളം  ,     പി . ഒ. നനംമക് , േബാധിപിച അേപക   ആലംേകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   27-07-2021 -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. 

 
നമര:ഡി 1-7466  / 2021 14-12-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞയമ , S/o മസാന

, പതപറമില ഹൗസ , പതെപാനാനി, പി . ഒ. െപാനാനി സൗത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാനാനി  നഗരം വിേലജില   പേരതനെറ

മകന ഗരഫാന, പതപറമില ഹൗസ , പതെപാനാനി, പി . ഒ. െപാനാനി സൗത് , േബാധിപിച അേപക   െപാനാനി

നഗരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-03-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം ഭാര്യം 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:ഡി 1-7467 / 2021 14-12-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.പി . ൈമമന ,  W/o  പി.

പി .കഞായമ  , പത പറമില ഹൗസ , പതെപാനാനി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനില . എ മകന 54

2 സീന. എ മകള 52

3 സമ. എ മകള 49

4 സേനാഷ .  എ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗരഫാന . പി . െക മകന 44

2 ലഫ ന മകള 42

3 െറൗഫിയ മകള 41

4 നാഫി മകള 30
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാനാനി  നഗരം വിേലജില   പേരതയെട മകന

ഗരഫാന, പതപറമില ഹൗസ , പതെപാനാനി, േബാധിപിച അേപക   െപാനാനി  നഗരം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-01-2013 -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. 

 
നമര:ഡി 1-7464 / 2021 14-12-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കബീര ,  S/o ഹൈസനാര

, പൗറാകാനകത്  ഹൗസ ,നിയര  ടി. ബി . േഹാസിറല , പി. ഒ. െപാനാനി സൗത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാനാനി നഗരം വിേലജില

പേരതനെറ മാതാവ ഫാതിമ, പൗറാകാനകത്  ഹൗസ ,നിയര  ടി. ബി . േഹാസിറല , പി. ഒ. െപാനാനി സൗത് ,

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

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ 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. 

 
നമര:ഡി 1- 7763 / 2021 14-12-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീപാതടി ,  W/o കാദരകട

ി , െചമനകത് ഹൗസ , അഴീകല , പി. ഒ. െപാനാനി നഗരം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗരഫാന . പി . െക മകന 44

2 ലഫ ന മകള 42

3 െറൗഫിയ മകള 41

4 നാഫി മകള 30

5 കഞയമ ഭരതാവ 07.03.2018
ന

മരണെപട

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ മാതാവ 52

2 ജാസിന . പി . പി ഭാര് 26

3 ലഫ സിന ഫലഖ മകന 05

4 നസറീന . പി മകള 02

5 ആദം അയാന . പി മകന 01 മാസം
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാനാനി  നഗരം വിേലജില   പേരതയെട മകന നസറ .

എസ , സാലമാകാനകത്  ഹൗസ , അഴീകല , പി . ഒ. െപാനാനി നഗരം , േബാധിപിച അേപക   െപാനാനി  നഗരം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   10-11-2020 -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:ഡി 1- 7764/2021 14-12-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െവളിയേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള. വി . എച്  S/o  ഹസന

 , വളപിലകായില വീട , ഗാമം , പി. ഒ. െവളിയേങാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളിയേങാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റംല . വി . എ,

വളപിലകായില വീട , ഗാമം , പി. ഒ. െവളിയേങാട , േബാധിപിച അേപക   െവളിയേങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-06-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള പേരതന 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:ഡി 1- 7653 / 2021 14-12-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െവളിയേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധന  , S/o അപകടന ,

നീരതാടില ഹൗസ , പി. ഒ. എരമംഗലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളിയേങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമണി . എന , നീരതാടില ഹൗസ ,

പി. ഒ. എരമംഗലം , േബാധിപിച അേപക   െവളിയേങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-02-2020 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നസറ. എസ മകന 46

2 താഹിറ . എസ മകള 40

3 അകബറലി മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റംല . വി . എ ഭാര് 51

2 സറമി . വി . എ മകള 30

3 സഫിയാന . വി . എ മകന 27

4 ഷരമില . വി . എ മകള 25
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമണി . എന ഭാര് 60

2 അജിത് നീരതാടില മകന 33
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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
നമര:D1 /7745  /2021 16-12-2021
 
 െപാനാനി താലകില   തവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തളസീദാസ . എം. പി , S/o  ദിവാകരന

  നായര , മദിരേശരി പളിയാലില ഹൗസ , തകണാപരം . പി . ഒ.,  തവനര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തവനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ.

െക . എം, മദിരേശരി പളിയാലില ഹൗസ , തകണാപരം . പി . ഒ.,  തവനര, േബാധിപിച അേപക   തവനര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മാതാവ ജീവിചിരിപണ്, 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. 

 
നമര:ഡി 1- 7744 / 2021 14-12-2021
 
 െപാനാനി താലകില   ഇഴവതരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബഹണ്ന . പി , S/o അപകടി

, െപാറയില ഹൗസ , േകാടതറ , പി . ഒ. ഈശ്രമംഗലം, െപാനാനി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇഴവതരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

രാധ, െപാറയില ഹൗസ , േകാടതറ , പി . ഒ. ഈശ്രമംഗലം, െപാനാനി , േബാധിപിച അേപക   ഇഴവതരതി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   23-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാവ ജീവിചിരിപണ് , പിതാവ 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 ഉഷ. െക. എം ഭാര് 47

2 കാരതിക ദാസ . എം. പി മകള 19

3 കാവ് ദാസ . എം. പി മകള 13

4 അശ്ിന ദാസ . എം. പി മകന 10

5 കല്ാണി അമ. എം. പി മാതാവ 73

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മാധവി മാതാവ 86

2 രാധ. പി ഭാര് 61
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നമര:ഡി 1- 7741 / 2021 14-12-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. േവലായധന ,  S/o . പി .

കരണാകര േമേനാന , ശീ പതം , കുറികാട , നിയര െടലേഫാണ എകസേചഞ് , പി . ഒ. െപാനാനി  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാനാനി

വിേലജില   പേരതനെറ മകള ശീജയ . പി . െക , ശീ പതം , കുറികാട , നിയര െടലേഫാണ എകസേചഞ് , പി . ഒ.

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-12-2019 -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:D1 /7740 / /2021 14-12-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീസധ . പി . െക ,  W/o

േദവദാസന . എസ , േശഖരത് ഹൗസ , കറികാട , പി . ഒ. െപാനാനി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാനാനി നഗരം  വിേലജില   പേരതയെട

ഭരതാവ േദവദാസന േശഖരത് ഹൗസ , കറികാട , പി . ഒ. െപാനാനി, േബാധിപിച അേപക   െപാനാനി നഗരം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   17-06-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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:ഡി1 -7746 / 2021 16-12-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിനി . പി . െക  , W/o

േവലായധേമേനാന . െക   , ശീ പതം , െടലേഫാണ എകസേചഞിന സമീപം , കറികാട , പി . ഒ. െപാനാനി

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െപാനാനി നഗരം വിേലജില   പേരതയെട മകള ശീജയ . പി . െക, ശീ പതം , െടലേഫാണ എകസേചഞിന സമീപം ,

കറികാട , പി . ഒ. െപാനാനി, േബാധിപിച അേപക   െപാനാനി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

3 വിേനാജ . പി മകന 29

4 ൈഷമ. പി മകള 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീലത. പി. െക മകള 50

2 ശീജയ . പി . െക മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േദവദാസന ഭരതാവ 62
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നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക. േവലായധന ഭരതാവ 03.12.2019
ന

മരണെപട

2 ശീസധ. പി . െക മകള 17.06.2015
ന

മരണെപട

3 ശീലത . പി . െക മകള 50

4 ശീജയ . പി . െക മകള 46
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