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   ഡി   1- 5352 /2021                                                                        തീയ്യതി  . 23   / 11 /2021  

           
                                         

തിരുത്തല് പരസ്യം

           പപൊന്നൊനി തൊലൂക്കില്  എടപ്പൊള് വില്ലേ�ജില്   ഉസ്മൊന്   , S/o  മുഹമ്മദ് ,  പൂവൊങ്കരയില്

ഹൗസ്,  പുലിക്കൊട്  ,  പി.  ഒ.  ല്ലേ0ൊലളമ്പ്    എന്നവരുപട അനന്തരൊവ0ൊശ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിനൊയി

പല്ലേരതപ:  ഭൊര്യ   ശ്രീമതി  .  റസിയ .  എന് .  എസ്    സമര്പ്പിച്ച  അല്ലേപക്ഷ പ്ര0ൊരം  2021

ഒല്ലേBൊബര്  05   പല  ല്ലേ0രള  ഗസറ്റിപല   (വൊല്യം  :10,  ഗസറ്റ്  നമ്പര്:  39,  പൊര്ട്ട്  3),

0മ്മീഷണല്ലേററ്റ് ഓഫ് ലൊ:് റവന്യൂ ല്ലേപജില് ,ല്ലേപജ് നമ്പര് : 8008 ല്  പ്രസിദ്ധീ0രിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള

വിജ്ഞൊപനത്തില് പല്ലേരതപ:  അവ0ൊശി0ളില്  ക്രമനമ്പര്  05 ആയി ല്ലേPര്ത്തിട്ടുള്ള  മ0ളുപട

ല്ലേപര്    റിസ  നൂറിന്  .  എം     എന്നതിനു  പ0രം  റിസ  നൗറിന്  .  എം   എന്ന്  തിരുത്തി

വൊയില്ലേക്കണ്ടതൊണ്.

                                                           

തൊലൂക്ക്ഓഫീസ്,പപൊന്നൊനി                                                                  തഹസില്ദൊര്
തീയ്യതി . 23 /11/2021                                                              പപൊന്നൊനി  
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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഡി 1- 7018/2021 23-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െവളിയേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.െക.അബ റഹിമാന  , S/o

ബാപ എന മഹമദ , കാദിയാരകത്  കാകതറയില ഹൗസ  ,     പി. ഒ. െവളിയേങാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

േദശീയ പാത  അേതാരിറി ഓഫീസില    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളിയേങാട

വിേലജില   പേരതെന മകന ൈഷേലാക് . പി . വി , കാദിയാരകത്  കാകതറയില ഹൗസ  ,     പി. ഒ. െവളിയേങാട ,

േബാധിപിച അേപക   െവളിയേങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    09-07-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള 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. 

 
നമര:ഡി 1- 7140 /2021 23-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകര,  S/o  മഹമദ

് കടി , വലിയ വളപില ഹൗസ , െകാലം പടി , സൗത് േറാഡ , െപാനാനി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാനാനി നഗരം  വിേലജില   പേരതനെറ

മകന ദിലഷാദ  ,  വലിയ വളപില ഹൗസ ,  െകാലം  പടി  ,  സൗത്  േറാഡ ,  െപാനാനി,  േബാധിപിച  അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള മരണെപട   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  ക

മ 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല ഭാര് 65

2 ൈബജ. പി . വി മകന 48

3 െഷഹീര. െക . െക മകന 46

4 ൈഷേലാക് . പി . വി മകന 44

5 മിറാഷ മകള 50

6 ഷമീമ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഷീദ ഭാര് 48
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നമര:ഡി 1- 7214 / 2021 18-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   തവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല. വി . എ ,  W/o  എം. എന

.അരജനന , േമപറത്  ഹൗസ ,  കരട , പി . ഒ ., തകണാപരം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തവനര വിേലജില   പേരതയെട മകന ശീജിത്  . എം .

എ, േമപറത്  ഹൗസ , തകണാപരം, േബാധിപിച അേപക   തവനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ഡി1 - 6637 / 2021 23-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   കാലടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനന . ടി  , S/o  അയപ , തായംപളി

 വീട , പി . ഒ. നരിപറമ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാലടി വിേലജില   പേരതനെറ മകള അജിത.ടി , തായംപളി  വീട , പി . ഒ. നരിപറമ് , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള മരണെപട  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  ക

മ നമര  3  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. 

 

2 ദിലഷാദ . വി . വി മകന 31

3 ഷാന തസീം. വി . വി മകള 25

4 ഷഹ ല. വി . വി മകള 24

5 മഹമദ  ഷഹിന മകന 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ. എം. എ മകള 44

2 ശീജിത് . എം. എ മകന 42

3 സനില കമാര . എം. എ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിത .ടി മകള 52

2 ബിന. ടി മകള 49

3 സിഷ മകെന ഭാര് 36

4 അഭിനവ  . ടി പൗതൻ 13

5 അരജന . ടി പൗതൻ 10
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നമര:ഡി 1- 7215 / 2021 18-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപരമടപ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലികടി , S/o  കഞിേമാന

, പങെന കായില  ആതപളി  ഹൗസ , തവളകന് ,       പി . ഒ . െപരമടപ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരമടപ്   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

റംല, പങെന കായില  ആതപളി  ഹൗസ , തവളകന് , പി . ഒ . െപരമടപ് , േബാധിപിച അേപക  െപരമടപ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    27-12-2020  -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 െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റംല ഭാര് 51

2 ഫാതിമ . പി മകള 35

3 മഹമദ മസഫ പങെന കായില മകന 32

4 ഫമീറ. പി മകള 28

5 സധീര. പി മകന 30
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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഡി 1- 7338 / 2021 23-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   വടംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. െക . േഗാപിനാഥന , S/o േകള

നമ്ാര ,  പടറകാവില ഹൗസ ,  കവപ,      പി.  ഒ.  മതര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഇനിര .  പി  ,

പടറകാവില ഹൗസ , വടംകളം, േബാധിപിച അേപക   വടംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-2021 -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. 

 
നമര:ഡി 1- 7247 / 2021 24-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   മാറേഞറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം. രാധ  , W/o കഷന , മേകാല

ം താഴത്  ഹൗസ , പി . ഒ. കാഞിരമക്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാറേഞറി വിേലജില   പേരതയെട മകള തളസി . എം, മേകാലം താഴത്  ഹൗസ

, ചിയാനര,  േബാധിപിച അേപക   മാറേഞറി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-2009 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള 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. 

 
നമര:ഡി1 -7248 / 2021 24-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   കാലടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനന  S/o  േഗാവിനന കടി നായര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര. പി ഭാര് 65

2 സഭാഷ . പി . ജി മകന 48

3 സേരഷ . പി . ജി മകന 46

4 സനിത മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തളസി . എം മകള 20

2 കഷന . പി . വി ( 15.09.2011 ന മരണെപട ) ഭരതാവ -
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, ഇള വീട , പി . ഒ നരിപറമ് , തവനര (വഴി)  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കാലടി  വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി  ലത,  ഇള വീട  ,  നരിപറമ്  ,

േബാധിപിച അേപക   കാലടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2017 -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 1-7141/2021 23-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   ഇഴവതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പകാശന.ടി s/oപരേമശ്രന.ട

ി  െതാടിയില  ഹൗസ നമര  3  കററികാട  െപാനാനി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇഴവതരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േബാസ. ടി,

s/o പകാശന.ടിെതാടിയില ഹൗസ നമര 3 കററികാട െപാനാനി, േബാധിപിച അേപക   ഇഴവതിരതി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-

10-2021  -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 1-6333 / 2019 24-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   ഈഴവതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണന . എം. പി ,  S/o

ചീര , േമടിപറമില  ഹൗസ , ബിയം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഈഴവതിരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങ, േമടിപറമില  ഹൗസ , ബിയം ,

േബാധിപിച അേപക   ഈഴവതിരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-11-2007  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള മരണെപട  അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവികടി സേഹാദരി 67

2 സരസ്തി സേഹാദരി 65

3 ലകിേദവി സേഹാദരി 56

4 ലത സേഹാദരി 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവി പകാശ ഭാര് 56

2 േബാസ .ടി മകന 40

3 േഷാബി ശീെജയ മകള 35
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കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ഡി 1- 325 / 2019 23-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   ഈഴവതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹസന കാരാടയില,  S/o  മാമ

ു , 6/409 കാരാടയില ഹൗസ , ഈഴവതിരതി, പി. ഒ. െപാനാനി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഈഴവതിരതി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  കഞിമ,

കാരാടയില ഹൗസ , ഈഴവതിരതി, , േബാധിപിച അേപക    ഈഴവതിരതി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2016  -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 തങ. എം ഭാര് 73

2 രജനി മകള 48

3 രാധ മകള 46

4 ൈകതയില കഷകമാര പൗതൻ 36

5 ൈകതയില  ജിജീഷ പൗതൻ 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിമ ഭാര് 73

2 സഹറ മകള 58

3 സഫിയ മകള 49

4 ൈസനബ മകള 47

5 ബഷറ മകള 45

6 ൈഖറണിസ മകള 42

7 ഷാജിറ മകള 39

8 സൈബദ മകള 36
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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഡി 1-7382 /2021 25-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െവളിയേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ,  S/o െമായണി ,

വാരിയത് പറമില ഹൗസ , പതിയിരതി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളിയേങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജമാലദീന, വാരിയത് പറമില

ഹൗസ , െവളിയേങാട , േബാധിപിച അേപക   െവളിയേങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-06-1997 -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:ഡി1 -6543 / 2021 25-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   ഈഴവതിരതി   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമ  , W/o  അറമഖന ,

െചറവായര  ഹൗസ  ,  െചറവായര  ,  പി  .  ഒ.  ബിയം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     ഈഴവതിരതി വിേലജില   പേരതയെട മകന കഷന,

െചറവായര ഹൗസ , െചറവായര ,  പി  .  ഒ.  ബിയം,  േബാധിപിച അേപക     ഈഴവതിരതി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-02-2011 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബള കരീം മകന 62

2 വി.പി. സലീം മകന 61

3 ഷറഫദീന മകന 50

4 ജമാലദീന മകന 55

5 ജാഫര ഒസാര വീടില മകന 40

6 സാജിത മകള 48

7 റസിയ മകള 41

8 ൈലല അലിയാര മകള 49

9 ആമിന. വി . പി ഭാര് 01.03.2001ന
് മരണെപട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ഡി 1- 7443 / 2021 26-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള റസാക്  S/o

അഹമമദ കടി , നറായിങാനകത് ഹൗസ , തകാവ , പി. ഒ. െപാനാനി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാനാനി നഗരം വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് ജമീല, ഫിരെദൗസ മനസില, തകാവ , േബാധിപിച അേപക   െപാനാനി നഗരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-02-2021  -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- 7458 / 2021 26-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െവളിയേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റകിയ , W/o  െമായീന കഞി ,

 വലിയ പരയല ഹൗസ , പി . ഒ. െവളിയേങാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയ പാത നിലെമടപ് ഓഫീസില

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളിയേങാട വിേലജില   പേരതയെട

ഭരതാവ െമായീന കഞി , വലിയ പരയല ഹൗസ , െവളിയേങാട, േബാധിപിച അേപക   െവളിയേങാട വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള മരണെപട അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

1 കഷന . സി മകന 65

2 തങമണി മകള 60

3 ജാനകി . സി മകള 69

4 തങമണി . സി മകെന ഭാര് 68

5 േമാഹനന പൗതൻ 52

6 സരസ്തി . സി പൗതി 50

7 ഉണികഷന പൗതൻ 47

8 രാജന . സി പൗതൻ 46

9 ഷീബ പൗതി 43

10 സിത . സി പൗതി 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല ഭാര് 69

2 ഫിരദൗസ  മഹമമദ മകന 50

3 മസരി മകള 48

4 െനസീലത്  ഇബാഹിം മകള 47

5 ഷിബിലി നാസര മകള 44

6 െബനസിക  താജദീന മകള 39

7 ഷമീല മഹമദ  റാഷിദ മകള 37

8 െറനീഷ  അഹമദ മകന 33
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ം 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 /6759 / /2021 25-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Nisar . M , Maliyekkal House, Maranchery, Marancherry

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 Maliyakkal  Ahmed , Maliyekkal  House, P.O.Kanhiramukku   who

expired on 07-06-2021 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 Maliyakkal  Ahmed. 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

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െമായീന കഞി ഭരതാവ 76

2 ൈഷല മകള 47

3 നസറത്  . വി . പി മകള 42

4 ബാദഷ വലിയ പരയല മകന 41

5 നിഷാദ  വലിയ പരയല മകന 36

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

1 Sulaikha Wife 42

2 Sahida Haneefa Maliyakkal Daughter 49

3 Fathima. M Daughter 45

4 Nisar. M Son 29
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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
No: D1 /7444 / /2021 25-11-2021
 
  Notice is  hereby given to all  to  whom it  may be concern that  Fousiya Thonikadayil   House ,  P.O.  Veliankode ,

Veliyankode 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 Basheer Mullakkatt ,  S/o Ali  ,  Thonikkadayil   House ,

P.O.Veliankode who expired on 04-05-2021 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 Basheer Mullakkatt. that it is proposed to issue a legal heirship

certificate according to this to the applicant . father dead Minor(s) is/are under the protection of Sl.No 1 in the below list.

 Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receivin

g 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

 
നമര:ഡി 1- 7468 / 2021 27-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െവളിയേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  തരകത്  , S/o  മാമ

,  തരകത്  ഹൗസ ,  പി.  ഒ.  എരമംഗലം  ,  െവളിയേങാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളിയേങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാനവാസ . ടി

, തരകത് ഹൗസ , എരമംഗലം , േബാധിപിച അേപക   െവളിയേങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-03-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

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

1 Fousiya Wife 41

2 Bafna. T. K Daughter 20

3 Rishana. T. B Daughter 14

4 Naseera Sister 43

5 Beevathutty Mother 67

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ . െക ഭാര് 64

30th November 2021Revenue Department14841
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നമര:ഡി 1- 7465/2021 27-11-2021
 
  െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീേജഷ . പി  ,   S/o

ശീനിവാസന . പി  ,  പളികര ഹൗസ ,  പി.  ഒ.  കടവനാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാനാനി നഗരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കാവ്,

പളികര  ഹൗസ , െകാലന പടി , പി. ഒ. െപാനാനി, േബാധിപിച അേപക   െപാനാനിനഗരം  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപണ്   ൈ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- 7463 / 2021 27-11-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമര , S/o അബറഹിമാന

, രായിമരകാര വീടില ,     എ. െക . േറാഡ , പി. ഒ. െപാനാനി നഗരം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാനാനി നഗരം വിേലജില   പേരതനെറ

മകന നൗഷാദ , പടിഞാറകം  ഹൗസ , എ. െക േറാഡ , െപാനാനി നഗരം , േബാധിപിച അേപക   െപാനാനി

നഗരം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-03-2020  -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 െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

2 ഷാനവാസ . ടി മകന 44

3 നിസാര . െക മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ മാതാവ 55

2 കാവ് ഭാര് 31

3 ശിയ . പി . എസ മകള 07

4 കാരതിക . പി . എസ മകന 04

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ . പി ഭാര് 60

2 നസീമ . പി മകള 41

3 അബ നാസര മകന 39

4 നസീറ അബറഹീം മകള 36

5 നൗഷാദ . പി മകന 32

14842 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2021


		2021-11-30T15:51:56+0530
	Salim A




