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NOTICE

 
നമര:D1 /7390 / /2021 29-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   എടപാള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബഹണ്ന . പി  ,  S/o  ചങന . പ

ി  ,  പയായില  ഹൗസ ,   പി.  ഒ.  േകാലളമ്  ,  എടപാള  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എടപാള വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാരദ. സി . പി ,

പയായില ഹൗസ , പി. ഒ. േകാലളമ് , എടപാള, േബാധിപിച അേപക   എടപാള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-07-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാവ മരണെപട, പിതാവ ജീവിചിരിപണ്   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 1-7471 /2021 29-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപരംപടപ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അറമഖന     S/o മാന , കരിേപാട

് ഹൗസ , േകാടതര ,  പി . ഒ. െപരമടപ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരംപടപ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കാരത്ായനി , കരിേപാട് ഹൗസ ,

േകാടതര , പി .  ഒ. െപരമടപ് ,  േബാധിപിച അേപക   െപരംപടപ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-02-2020 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ . സി . പി ഭാര് 51

2 സഭാഷ . പി മകന 34

3 സബീഷ . പി മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാരത്ായനി ഭാര് 73

2 ശശി . െക മകന 49

3 അനില . െക മകന 45

4 സനില . െക മകന 42
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നമര:ഡി1 -7391 / 2021 29-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   ഇടപാള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാണറമത്   വളപില  ജയരാജന

 S/o അപ നായര , പീടിക വളപില ഹൗസ , പി . ഒ.െപരമറമ് , എടപാള  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപാള വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

െവടിപരയില പങജം , പീടിക വളപില ഹൗസ , പി . ഒ.െപരമറമ് , എടപാള , േബാധിപിച അേപക   ഇടപാള വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-

08-2021  -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:ഡി 1-7472 /2021 29-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപരംപടപ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈലമാന , S/o    അബള

റസാഖ  ,  െചേനാണിയില ഹൗസ ,  പി  .  ഒ.  പാലെപടി  ,  െപരമടപ്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരംപടപ് വിേലജില   പേരതനെറ മകള

സബിത, ആലികല പറമില ഹൗസ, കകത് , െപരിനലമണ, േബാധിപിച അേപക   െപരംപടപ് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-12-2019 -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:ഡി 1-7476  / 2021 29-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   നനമക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരന നായര . വി ,   S/o

ശങണി നായര , വാഴളി ഹൗസ , പി. ഒ. മകതല , നനംമക്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നനമക് വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിനയകമാര,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െവടിപരയില പങജം ഭാര് 66

2 ബിന. െക . രാജ മകള 42

3 ബിജ. പി മകന 41

4 ബിന. െക രാജ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ഭാര് 56

2 റഫീഖ . എസ മകന 37

3 ഷഫീക്  . എസ മകന 36

4 സബിത മകള 32
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വാഴളി ഹൗസ , നനംമക് , േബാധിപിച അേപക   നനമക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2019 -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 1-7470  / 2021 29-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െവളിയേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അഷറഫ  പടിഞികാട

് S/o േമാനടി തരകത് , പടിഞികാടില ഹൗസ , െവളിയേങാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളിയേങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫാതിമ. െക

, പടിഞികാടില ഹൗസ ,  െവളിയേങാട ,  േബാധിപിച അേപക   െവളിയേങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2012  -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 മാലതി . എം ഭാര് 69

2 ഷീജ . എം മകള 48

3 വിനയകമാര . എം മകന 46

4 അഞലി . എം മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ.െക ഭാര് 46

2 ആരിഫ. പി  . െക മകള 28

3 ഹഫീഫ. പി . െക മകള 26

4 കഞിേമാള മാതാവ 67

5 സഹറ. പി . െക സേഹാദരി 41

6 റസി േമാള . പി . െക സേഹാദരി 43

7 ഹിദായതള . പി . െക സേഹാദരൻ 38

8 ഷമീറ . പി സേഹാദരി 34
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തിരുത്തല് പരസ്യം

           പപൊന്നൊനി തൊലൂക്കില്   ഈഴുവത്തിരുത്തി  വില്ലേ�ജില്   സുബൈ�ര് .ടി.  പ� , S/o

അലികുട്ടി ,  പതല്ലേക്ക ��ം വീട്ടില്   ഹൗസ്,  ഈഴുവത്തിരുത്തി ,  പി. ഒ.പപൊന്നൊനി  എന്നവരുപട

അനന്തരൊവ�ൊശ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിനൊയി പല്ലേരതപ3  മ�ന്   ശ്രീ . നിസൊമുദ്ദീന് . ടി . പ�   സമര്

പ്പിച്ച  അല്ലേപക്ഷ പ്ര�ൊരം  2021  നവം�ര് 02  പല ല്ലേ�രള ഗസറ്റിപല  (വൊല്യം  :10,  ഗസറ്റ്

നമ്പര്:  43,  പൊര്ട്ട്  3),  �മ്മീഷണല്ലേCറ്റ്  ഓഫ്  ലൊ3്  Cവന്യൂ  ല്ലേപജില്  ,ല്ലേപജ്  നമ്പര്  :

10255,  10256  ല്   പ്രസിദ്ധീ�രിച്ചു  വന്നിട്ടുള്ള  വിജ്ഞൊപനത്തില്  പല്ലേരതപ3   അവ�ൊ

ശി�ളില്   ക്രമനമ്പര്   05 ആയി  ല്ലേMര്ത്തിട്ടുള്ള   മ�ള്  നഹ്  ല  .  ടി  .  പ�  എന്നവര്ക്ക്
പല്ലേരതനുമൊയുള്ള  �ന്ധം  മ�പ3  ഭൊര്യ  എന്നതിനു  പ�രം   മ�ള്   എന്ന്  തിരുത്തി

വൊയില്ലേക്കണ്ടതൊണ്.

                                                           

തൊലൂക്ക്ഓഫീസ്,പപൊന്നൊനി                                                                  തഹസില്ദൊര്
തീയ്യതി . 01 / 12/2021                                                              പപൊന്നൊനി  
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