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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
നമര:D1 /6826/2021 09-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   കാലടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബളകടി , S/o കഞിെമായീന കടി

, മരകം കാടില ഹൗസ, പാറപറം , കാടേഞരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയ പാത നിലെമടപ് ഓഫീസില

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാലടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷാജിത. എം. െക ,

മരകം കാടില ഹൗസ, പാറപറം ,കാടേഞരി, േബാധിപിച അേപക   കാലടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-12-2016 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിയ മാ താ വ 77

2 ഷാജിത ഭാര് 47

3 അനീഷ. എം. െക മകള 27

4 അനഷാബ അബള. എം. െക മകന 25

5 ആഷിക. എം . െക മകള 22
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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഡി 1/6825/2021 09-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   കാലടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായീനകടി  , S/o  കഞവറാന

, മരകം കാടില ഹൗസ ,   പി. ഒ. നരിപറമ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയ പാത നിലെമടപ് ഓഫീസില

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാലടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഷറഫ. എം . െക ,

മരകം കാടില ഹൗസ , പി. ഒ. നരിപറമ് , േബാധിപിച അേപക   കാലടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-1998 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിയ ഭാര് 77

2 ആമിനകടി മകള 59

3 ആയിഷ മകള 55

4 നബീസ മകള 51

5 ഫാതിമ. െക . വി മകള 49

6 സൈബദ മകള 46

7 നാസര മകന 44

8 അഷറഫ. എം. െക മകന 37

9 ജമീല മഹമമദ മകള 38

10 ഷാജിത മകെന ഭാര് 47

11 അനീഷ. എം . െക പൗതി 27

12 അനഷാബ  അബള . എം . െക പൗതൻ 25

13 ആഷിക. എം . െക പൗതി 22

16th November 2021Revenue Department12531
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
നമര:D1 /6875/2021 11-11-2021
 
  െപാനാനി  താലകില   ഇഴവതരതി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  ബാവ  ,  s/o   ഇമിചി,

െകാലാനകതത ഹൗസ , പാകത് പറമ് , പി. ഒ. െപാനാനി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങളക്

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇഴവതിരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കദീജ,

കമാലികാനകത് ഹൗസ , ഈഴവതിരതി, േബാധിപിച അേപക   ഇഴവതിരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-02-2019  -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. 

 
നമര:D1 /6806/2021 11-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   കാലടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപമകമാരി. െക . വി ,  D/o പതനാഭന

 നായര , കനത് വളപില ഹൗസ , മരചിറ, പി.  ഒ. കാലടി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാലടി വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി നളിനി, കനത്

വളപില ഹൗസ , കാലടി, േബാധിപിച അേപക   കാലടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2021  -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ഡി 1/6874 /2021 11-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   ഇഴവതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉദയഭാന , S/o േഗാപാല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ ഭാര് 63

2 ബീവാത സേഹാദരി 75

3 ഉൈസബ സേഹാദരി 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നളിനി സേഹാദരി 62

2 രാധാകഷന സേഹാദരൻ 57
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േമേനാന  ,  മാധവി  വിലാസ  ,  (േതങറിശി  പടിഞാേറതില  ഹൗസ  )  ,  പഴമം,  പി.  ഒ.  ബിയം   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഇഴവതിരതി

വിേലജില    പേരതനെറ  മകന രവി.  ടി.െക  ,  മാധവി  വിലാസ ,  പഴമം,  പി.  ഒ.  ബിയം  ,  േബാധിപിച  അേപക

ഇഴവതിരതി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-03-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മംഗളാേദവി ഭാര് 68

2 രവി. ടി. െക മകന 47

3 ജയന . ടി .െക മകന 46
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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഡി 1 -6351/ 2021 18-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപരമടപ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിനി w/o നാരായണൻ നമതിരി

 കാടമാഠം  മന പി  ഒ  െപരമടപ്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െപരമടപ്  വിേലജില   പേരതയെട മകള ജയശീ നാരായണൻ ,  കിരൺ

അരികത് മന ഹരി നഗർ പങനം തശർ , േബാധിപിച അേപക   െപരമടപ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-09-2020 -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. 

 
നമര:ഡി 1 -6352/ 2021 18-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപരമടപ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻനമതിരിപാട s/o

നാരായണൻനമതിരിപാട   കാടമാഠം  മന  വേനരി  പി  ഒ  െപരമടപ്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരമടപ് വിേലജില   പേരതനെറ മകള

ജയശീ നാരായണൻ , കിരൺ അരികത് മന ഹരി നഗർ പങനം തശർ , േബാധിപിച അേപക   െപരമടപ് വിേലജ

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

05-2005 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ നാരായണൻ മകള 63

2 മായ കഷൻ മകള 60

3 ലത െക എൻ മകള 56

4 അങിത അനിൽ  (  മരണെപട മകൻ അനിൽകമാർ െക
എനയാളെട മകൾ )

പൗതി 22

5 അഭിനവ അനിൽ (  മരണെപട മകൻ അനിൽകമാർ െക
എനയാളെട മകൻ )

പൗതൻ 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതിനി    (24 09 -2020 -ന മരണെപട ) ഭാര് -

2 ജയശീ നാരായണൻ മകള 63

3 മായ കഷൻ മകള 60
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നമര:ഡി 1 -6353/ 2021 18-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില   മാറേഞരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാമ s/o മഹമദ  തേരാേതൽ

ഹൗസ പി ഒ മാറേഞരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാറേഞരി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കൗജ , , േബാധിപിച അേപക   മാറേഞരി വിേലജ

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

10-2016  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ഡി 1 -6382/ 2021 18-10-2021
 
  െപാനാനി താലകില   തവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ വി നാരായണൻ s/o കഷൻ

െചടിയാർ   അരങത്  വളപിൽ ഹൗസ പി  ഒ  തവനർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തവനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനകമാരി എം , ,

േബാധിപിച അേപക   തവന ര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-09-2021 -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. 

 
നമര:ഡി 1 -6432/ -2021 18-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില   കാലടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാേണരൻ s/o കഷൻ  ഇരടപറമി

4 ലത െക എൻ മകള 56

5 അനിൽകമാർ െക (06 -12 -2017 -ന മരണെപട ) മകന -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കൗജ ഭാര് 72

2 റംലത് മകള 43

3 മസഫ തേരാേതൽ മകന 42

4 ബഷറ  എം മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി എം ഭാര് 70

2 ശീനാഥ എം മകന 53

3 സനിൽകമാർ എം മകന 50

4 സിന അേശാക മകള 46

5 ശ്ാംകമാർ എം മകന 40
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ൽ ഹൗസ പി ഒ  നരിപറമ്  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാലടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സശീല വി വി , , േബാധിപിച അേപക   കാലടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-

08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയന ഒരാൾ 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. 

 
നമര:ഡി 1 -6433/ 2021 18-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില   തവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാവിതി അമ എം പി w/o രാമകഷ

ൻ  നമ്ാർ   ശീകഷ  ഹൗസ  പി  ഒ  തകണാപരം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തവനര വിേലജില   പേരതയെട മകള സിന ജയപകാശ ,

, േബാധിപിച അേപക   തവനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ഡി 1 -6350/ 2021 18-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപരമടപ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ w/o മഹമദ കഞി  കറപ

ം  വീടിൽ ഹൗസ പി  ഒ  പാലെപടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരമടപ് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ മഹമദ കഞി , ചകൻ െതങിൽ

ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   െപരമടപ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-05-2020  -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 സശീല വി വി ഭാര് 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാമകഷൻ നമ്ാർ ഭരതാവ 81

2 സിന ജയപകാശ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ കഞി ഭരതാവ 78

2 െസലീന െക വി മകള 49
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3 നൗഷാദ കറപം വീടിൽ മകന 48

4 ഷബാന െക വി മകള 46
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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഡി1-6529/2021 22-10-2021
 
  െപാനാനി താലകില  ഈഴവതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസനകമാരി  െക w/o

േമാഹനൻ   വാകറിൽ  ഹൗസ  പി  ഒ  ഈശ്രമംഗലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട ഭരതാവ േമാഹനൻ , , േബാധിപിച അേപക

ഈഴവതിരതി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   15-09-2021-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. 

 
നമര:ഡി1-6446/2021 20-10-2021
 
  െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി മഹമദ s/o

അബദറഹിമാൻകടി  േകാടമിയകം ഹൗസ 32/288തകാവ പി ഒ െപാനാനി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന അൻവർ േകാടമിയകം

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-2012-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. 

 
നമര:ഡി1-6448/2021 20-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖദീജ w/o െമായതീൻ

ഇലത്  വളപിൽ ഹൗസ പി ഒ െപാനാനി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനൻ ഭരതാവ 66

2 മേനഷ വി മകന 34

3 മനീഷ എം മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അൻവർ മകന 68

2 സഹീറ േകാടമിയകം മകള 60
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള സഹറ പി പി  േബാധിപിച അേപക   െപാനാനി നഗരം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    01-

08-2005-ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  ൈസനബ മകൾ 20-9-2013-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. 

 
നമര:ഡി1-6447/2021 20-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖദീജ കഞിബാവ w/

o  കഞിബാവ  അതക വീട  പി  ഒ  െപാനാനി  നഗരം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന മഹമദ ഹബീബള േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    26-06-2000-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:ഡി1-6445/2021 20-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷബീവി ടി പി w/o

ഹംസ ഹാജി   തയിലകണി  പളി  വളപിൽ ഹൗസ ഓൾഡ മൻസിപൽ ഓഫീസ േറാഡ പി  ഒ  െപാനാനി  നഗരം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന അബദൾകാദർ ടി പി  േബാധിപിച അേപക   െപാനാനി നഗരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ    29-06-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മഹമദ അഷറഫ ടി  പി  മകൻ 8-8-2021-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 സഹറ പി പി മകള 67

2 സൈലഖ പി പി മകള 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അതക വീട മറിയം മകള 78

2 സാറ മഹമദ മകള 73

3 ഏതക വീട മഹമദ ഹബീബള മകന 69

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ഡി1-6444/2021 20-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അഷറഫ ടി പി s/

o െക പി ഹംസ ഹാജി  തയിലകണി പളി വളപിൽ ഹൗസ നിയർ ഓൾഡ മൻസിപൽ ഓഫീസിൽ പി ഒ െപാനാനി

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് റംലത് എം പി േബാധിപിച അേപക   െപാനാനി നഗരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ 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. 

 
No: D1-6530/2021 22-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Mohammed Fadil K.V s/o Mohamed Ashraf Kavila Valappil

(late) Kavil Valappil House P O Mudur Vattamkulam 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 Mohamed Ashraf

Kavila Valappil s/o Mohamed Kavila V alappil Mohamed  Kavil Valappil House P O Mudur Vattamkulam Village Ponnani

Taluk Malappuram District  who expired on 23-09-2021 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 Mohamed Ashraf Kavila Valappil s/o Mohamed Kavila V alappil

Mohamed . 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

1 ടി പി റഹത് ഇബാഹിം മകള 66

2 ൈഹറനീസ ടി പി മകള 64

3 സീനതനീസ മകള 58

4 അബദൾകാദർ ടി പി മകന 52

5 സൗദ ടി പി മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റംലത് എം പി ഭാര് 45

2 ഹാഷിറ അഷറഫ മകള 16

3 ഹാനിയ അഷറഫ മകള 11

4 ടി പി റഹത് ഇബാഹിം സേഹാദരി 66

5 ൈഹറനീസ ടി പി സേഹാദരി 64

6 സീനതനീസ സേഹാദരി 58

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age
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No: D1-6443/2021 22-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Shahana Shirin d/o Mujeeb T P (late) Thottungalakameenn

a Parimusliarakam p o Ponnani Nagaram , 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 Mujeeb

Thottungalakameenna Parimusliarakam Thottungalakameenna Parimusliarakam p o Ponnani Nagaram Ponnani Nagaram

Village, Ponnani Taluk of Malappuram District  who expired on 13-07-2021 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  Mujeeb  Thottungalakameenna

Parimusliarakam. 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

 

1 Muhammed K V Father 77

2 Ayishakutty E V Mother 66

3 Naseema P Wife 44

4 Mohammed Dilshad K V Son 25

5 Mohammed Fadil K V Son 22

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

1 Haseena Wife 38

2 Shahana Shirin T P Daughter 19

3 Sahala Parveen T P Daughter 16

4 Hana Sulthana Daughter 14

5 Hina Fathima T P Daughter 10

6 Nafeesa Son 42

7 Safiya T P Sister 42

8 Bushara Sister 39
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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഡി 1-6980/2021 12-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹറ  , W/o  ഹംസ

,  കടകാനകത്   വീട  ,  െവളീരി,  പി.  ഒ.  െപാനാനി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െപാനാനി   നഗരം വിേലജില   പേരതയെട മകള

ജസീന.െക , കടകാനകത് ഹൗസ, െവളീരി, പി. ഒ. െപാനാനി, േബാധിപിച അേപക   െപാനാനി നഗരം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-

05-2021  -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 1-6988/2021 12-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   മാറേഞറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷ , W/o ഇബാഹിം കടി

,  പളികല േകാരപം കാടില ഹൗസ , പറങ് ,  മാറേഞരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാറേഞറി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ തനം വീടില

ഇബാഹിംകടി, േഗസ , പറങ് , േബാധിപിച അേപക   മാറേഞറി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-10-2016 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹംസ ഭരതാവ 73

2 സമയ മകള 44

3 സറീന മകള 35

4 ജസീന മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തനം വീടില  ഇബാഹിംകടി ഭരതാവ 75

2 ഇസായില . പി . െക മകന 48

3 നജമ . പി . െക മകള 47

4 ഫസീല മകള 44
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നമര:ഡി1 -6871/2021 12-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   തവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയകടി . െക . വി,   W/o മഹമദ

,  കായല വകത്   ഹൗസ ,         പി  .  ഒ.  തവനര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തവനര വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദലി  . ടി . പി ,

കായല വകത്  ഹൗസ , പി . ഒ. തവനര, േബാധിപിച അേപക   തവനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-01-2018 -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:ഡി1 -7016 / 2021 12-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   കാലടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിനമ ,  W/o   അബള അസീസ

,  കറപാക  വീട  ,  പി.  ഒ.  നരിപറമ്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േദശീയ  പാത  നിലെമടപ്  ഓഫീസില

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാലടി വിേലജില   പേരതയെട മകന അബള ലതീഫ . െക

. വി , കറപാക വീട , പി. ഒ. നരിപറമ് , േബാധിപിച അേപക   കാലടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2019 -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:D1 /7040 /2021 12-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െവളിയേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പടനതാഴത്  മാളിയകല

ബാപ ,   S/o  ഉമര , മാളിേയകല ഹൗസ ,     പി. ഒ. െവളിയേങാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയ പാത

നിലെമടപ് ഓഫീസ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളിയേങാട വിേലജില

 പേരതനെറ മകന മഹമദ  അഷറഫ , മാളിേയകല ഹൗസ , െവളിയേങാട, േബാധിപിച അേപക   െവളിയേങാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-05-2001  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകള മരണെപട  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദലി  . ടി . പി മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബള ലതീഫ . െക . വി മകന 52

2 അബള  സലീം. െക . വി മകന 48

3 അഷറഫ . െക . വി മകന 45
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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 നഫീസ. െക ഭാര് 70

2 മഹമദ  അഷറഫ മകന 49
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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഡി1 -5984 / 2021 08-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില   മാറേഞറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ s/o ൈഹേദാസ ഹാജി

വടകട്  ഹൗസ ,പി  ഒ  മാറേഞരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാറേഞറി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഖാലിദ സി പി , , േബാധിപിച അേപക

മാറേഞറി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2021  -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. 

 
നമര:ഡി1 -6038 / 2021 08-10-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െവളിയേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിംകടി മസിയാർ s/

o  മസാമ   അറകൽ  ഹൗസ  ,പി  ഒ  െവളിയേങാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളിയേങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൾ റഷീദ

വി പി , , േബാധിപിച അേപക   െവളിയേങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-2019 -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 നഫീസ സി പി ഭാര് 69

2 ഖാലിദ സി പി മകന 52

3 മഹീനദീൻ സി പി മകന 49

4 മജീബ റഹാൻ െചറിയം പറമിൽ മകന 45

5 ൈസനദീൻ മകന 42

6 ഹാജറ സി പി മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബ റഹിമാൻ മസലിയാർ വി പി മകന 67

2 ൈമമന വി പി മകള 59

3 ജമീല വി പി മകള 55

4 അബൾ റഷീദ വി പി മകന 57
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5 ജമാലദീൻ വടപറമിൽ മകന 54

6 സദകതള വടപറമിൽ മകന 49

7 സൽമ മകള 45
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