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NOTICE

 
നമര:ഡി 1-7750 /2021 16-12-2021
 
 െപാനാനി താലകില   ഇടപാള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വലസല , W/o  നാരായണകറപ് ,

ആദിയാട്  ഹൗസ ,  െപാലപാകര ,   പി  .  ഒ.  എടപാള എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപാള വിേലജില   പേരതയെട മകള ശീവിദ്. പി . ടി ,

ആദിയാട് ഹൗസ , െപാലപാകര ,  പി . ഒ. എടപാള, േബാധിപിച അേപക   ഇടപാള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-03-2018  -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 -7822 / 2021 16-12-2021
 
  െപാനാനി  താലകില   െപാനാനി  നഗരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരന,   S/o

േഗാവിനന  ,  െകാഴപാമഠതില ഹൗസ ,  മിനി  മനിരം  ,  െപാനാനി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നനമക് വിേലജില   പേരതനെറ മകള

സമ. െക , W/o ബാലകഷന , അയ വളപില ഹൗസ , കൂരമ, നനംമക് , േബാധിപിച അേപക   നനമക് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-

10-1997  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നാരായണകറപ്. െക ഭരതാവ 14.01.2020
ന

മരണെപട

2 ശീവിദ്. പി . ടി മകള 42

3 മിഥന േവണേഗാപാല പൗതൻ 28

4 അശ്തി േവണേഗാപാല പൗതി 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലകി . െക . ടി ഭാര് 18.03.2008
ന

മരണെപട
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നമര:ഡി1 -7821 / 2021 16-12-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകി. െക . ടി  , W/o

ദാേമാദരന ,  െകാഴപാമഠം   ഹൗസ ,  പി  .  ഒ.  െപാനാനി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നനമക് വിേലജില   പേരതയെട മകള സമ. െക, W/o

ബാലകഷന , അയ വളപില ഹൗസ , കൂരമ , നനംമക്, േബാധിപിച അേപക   നനമക് വിേലജ ഓഫീസര  ,

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-03-2008  -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:ഡി 1-7780 /2021 14-12-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി  നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷ ബീവി ,  W/

o മഹമദ കുടി രായിമരകാര വീടില, പീസ വില, ചാണാ േറാഡ , പി . ഒ. െപാനാനി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാനാനി  നഗരം വിേലജില

പേരതയെട മകന അബള ഖാദര  .പി .  വി, രായിമരകാര വീടില, പീസ വില, ചാണാ േറാഡ , പി . ഒ. െപാനാനി ,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    05-11-2021  -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. 

2 മിനി.െക മകള 60

3 ഉഷ. െക മകള 58

4 ഗീത. െക മകള 56

5 സമ. െക മകള 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മിനി. െക മകള 60

2 ഉഷ.െക മകള 58

3 ഗീത. െക മകള 56

4 സമ. െക മകള 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബള ഖാദര  .പി .  വി മകന 58

2 അഷറഫ . പി . വി മകന 54

3 അബള ഗഫര  .പി .  വി മകന 53

4 കദീജ. പി . വി മകള 46

5 റംലത് മകള 45
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6 ഫാതിമ. പി . വി മകള 44

7 പഷീന. പി . വി മകള 42

8 റാഹിലത് . പി . വി മകള 39
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തിരുത്തല് പരസ്യം

നമ്പര്   -   ഡി     1- 6093   2021                                                         തീയതി - 14/ 12/2021

           
                                         
          പപൊന്നൊനി തൊലൂക്കില്  പപൊന്നൊനി നഗരം  വില്ലേ�ജില്   പ�ൊ�ൊക്കൊനകത്ത് റൊബിയ ,
W/o  പസയ്തൊലി  ,  പ�ൊ�ൊക്കൊനകത്ത്  ഹൗസ്  ,  പള്ളപ്രം  ,  പി  .  ഒ.  പപൊന്നൊനി    എന്നവരുപ.

അനന്തരൊവകൊശ  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിനൊയി   പല്ലേരതയുപ.   �കന്        ശ്രീ  .  ഹംസ  .  എം  ,

പ�ൊ�ൊക്കൊനകത്ത് ഹൗസ്  ,  �ൊറല്ലേ8രി   സ�ര്പ്പിച്ച  അല്ലേപക്ഷ പ്രകൊരം  2021 നവംബര് 09

പല ല്ലേകരള ഗസറ്റിപല  (വൊല്യം :10, ഗസറ്റ് നമ്പര്: 44, പൊര്ട്ട് 3), കമ്മീഷണല്ലേററ്റ് ഓഫ് ലൊന്റ്

റവന്യൂ  ല്ലേപജില്  ,  ല്ലേപജ്  നമ്പര്  -  11437  ല്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു  വന്നിട്ടുള്ള വിജ്ഞൊപനത്തില്

പല്ലേരതപന്റ  അവകൊശികളില്  ക്ര�നമ്പര്  03 ആയി ല്ലേIര്ത്തിട്ടുള്ള    �കളുപ.  ല്ലേപര്  അസ്മ

സലീം   എന്നതിനു  പകരം അസ്മ സൊലിഹ്    എന്ന്  തിരുത്തി   വൊയില്ലേക്കണ്ടതൊണ്.

                                                           

                                                                                         തഹസില്ദൊര് 
                                                                                           പപൊന്നൊനി  
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തിരുത്തല് പരസ്യം

നമ്പര്   -   ഡി     1- 6631   2021                                                         തീയതി - 14/ 12/2021

           
                                         
          പപൊന്നൊനി  തൊലൂക്കില്   തവനൂര്    വില്ലേ�ജില്   �ൊളുക്കുട്ടി   ,  W/o   Iങ്ങന്  ,
പണ്ടൊരപ്പറമ്പില്  ഹൗസ്  ,   പി  .  ഒ.  തൃക്കണൊപുരം     എന്നവരുപ. അനന്തരൊവകൊശ സര്

ട്ടിഫിക്കറ്റിനൊയി  പല്ലേരതയുപ.  �കന്       ശ്രീ . വിഷ്ണുദൊസ്   സ�ര്പ്പിച്ച  അല്ലേപക്ഷ പ്രകൊരം  2021

നവംബര്  09   പല  ല്ലേകരള  ഗസറ്റിപല   (വൊല്യം  :10,  ഗസറ്റ്  നമ്പര്:  44,  പൊര്ട്ട്  3),

കമ്മീഷണല്ലേററ്റ്  ഓഫ്  ലൊന്റ്  റവന്യൂ  ല്ലേപജില്  ,  ല്ലേപജ്  നമ്പര്  -  11425  ല്   പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

വന്നിട്ടുള്ള വിജ്ഞൊപനത്തില് പല്ലേരതപന്റ  അവകൊശികളില്  ക്ര�നമ്പര്  04 ആയി ല്ലേIര്ത്തിട്ടുള്ള

�കള് ബിന്ദു .  പി  .പി എന്നവര്ക്ക് പല്ലേരതയു�ൊയുള്ള ബന്ധം �കന്   എന്നതിനു പകരം  �കള്

എന്ന്  തിരുത്തി   വൊയില്ലേക്കണ്ടതൊണ്.

                                                           

                                                                                           തഹസില്ദൊര്
                                                                                             പപൊന്നൊനി
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തിരുത്തല് പരസ്യം

നമ്പര്   -      ഡി   1- 6444 /2021                                                   തീയ്യതി .   20/ 12/2021

                                                    
          പപൊന്നൊനി തൊലൂക്കില്  പപൊന്നൊനി നഗരം   വില്ലേ�ജില്   മുഹമ്മദ് അഷറഫ് . .ി . പി ,

S/o പക . പി . ഹംസ ഹൊജി , തയ്യിലക്കണ്ടി പള്ളി വളപ്പില്  ഹൗസ്, നിയര് ഓള്ഡ് മുന്സിപ്പല്

ഓഫീസ്  ,  പി.  ഒ.  പപൊന്നൊനി   നഗരം  എന്നവരുപ.  അനന്തരൊവകൊശസര്ട്ടിഫിക്ക റ്റിനൊയി

പല്ലേരതപന്റ  ഭൊര്യ   ശ്രീ�തി . റംലത്ത് . എം. പി    സ�ര്പ്പിച്ച  അല്ലേപക്ഷ പ്രകൊരം  2021 നവംബര്

16  പല ല്ലേകരള ഗസറ്റിപല  (വൊല്യം :10, ഗസറ്റ് നമ്പര്: 45, പൊര്ട്ട് 3), കമ്മീഷണല്ലേററ്റ്  ഓഫ്

ലൊന്റ്  റവന്യൂ  ല്ലേപജില് , ല്ലേപജ് നമ്പര് :12540 ല്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള വിജ്ഞൊപനത്തില്

പല്ലേരതപന്റ  അവകൊശികളൊയി  ക്ര�നമ്പര്  07 അബ്ദുള് കൊദര് . .ി . പി , സല്ലേഹൊദരന്    52

വയസ്സ്   ,  ക്ര�നമ്പര്  08  സൗദ .  .ി  .  പി  ,  സല്ലേഹൊദരി   47 വയസ്സ് എന്നിവപരയും ഉള്

പപ്പടുത്തിയും , പല്ലേരതപന്റ  ല്ലേ�ല്വിലൊസം തയ്യിലക്കണ്ടി പള്ളി വളപ്പില്  ഹൗസ്, നിയര് ഓള്ഡ്

മുന്സിപ്പല് ഓഫീസ്  ,  പി.  ഒ.  പപൊന്നൊനി   നഗരം     എന്നും  കൂട്ടി     ല്ലേIര്ത്ത്   തിരുത്തി

വൊയില്ലേക്കണ്ടതൊണ്.

                                                           

                                                                              തഹസില്ദൊര്, പപൊന്നൊനി  
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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
നമര:D1 /7845 / /2021 22-12-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപരംപടപ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകായ ,  S/o അബബകര ,

ഹാജിയാരകത്  ഹൗസ ,  പി.  ഒ.  പാലെപടി  ,  െപരമടപ്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരംപടപ്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫാതിമ,

ഹാജിയാരകത്  ഹൗസ ,  പി.  ഒ.  പാലെപടി  ,  െപരമടപ്,  േബാധിപിച അേപക   െപരംപടപ്  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-2021 -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 /7918 / /2021 22-12-2021
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി  നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസതലവി . പി . പി , S/

o കഞിമരയാര , പതന പരയില ഹൗസ , െതേകപറം , പി. ഒ. െപാനാനി സൗത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാനാനി  നഗരം വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് റസിയ, പതന പരയില ഹൗസ , െതേകപറം , പി. ഒ. െപാനാനി സൗത് , േബാധിപിച അേപക

െപാനാനി  നഗരംവിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-08-2016  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ഭാര് 52

2 ഷാഹ മകന 41

3 സഹീറ. എച് . െക മകള 33

4 അമീറ . എച് . െക മകള 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റസിയ ഭാര് 49

2 സഫ യാന മകന 27

3 റമീസ . പി . പി മകള 30

4 സൈഫല . പി . പി മകന 19
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നമര:ഡി 1- 7915 / 2021 22-12-2021
 
  െപാനാനി താലകില   ഇഴവതരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരന ,  S /o കടന ,

കിണറകര വളപില ഹൗസ , ഈഴവതിരതി  , െതയങാട , പി. ഒ. െപാനാനി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇഴവതരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകന

ബിേജായ . െക . വി , കിണറകര വളപില ഹൗസ , െതയങാട , െപാനാനി , േബാധിപിച അേപക   ഇഴവതരതി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    11-08-2020  -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 /7917 / /2021 22-12-2021
 
 െപാനാനി താലകില   നനമക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബമണ്ന . െക ,   S/o അപണി

,  കവളങാട്  ഹൗസ ,  കൂരമ,     പി  .  ഒ.  നനംമക്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നനമക് വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി സിന ,

കവളങാട് ഹൗസ , കൂരമ, നനംമക് , േബാധിപിച അേപക   നനമക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവക

ാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 യേശാദ. െക . വി ഭാര് 59

2 ബിേജായ . െക . വി മകന 36

3 ഷിേജായ . െക . വി മകന 34

4 സബിന . െക . വി മകന 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി സേഹാദരി 64

2 അനനന . െക സേഹാദരൻ 61

3 പഷ സേഹാദരി 51

4 പതിനി . െക സേഹാദരി 50

5 സിന. െക സേഹാദരി 40
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ERRATUM  NOTICE

 No: D1 6530/2021                                                                         Dated 20.12.2021

       It is  Notified that the name and details of  Fathima  Nasrin . K. V ,  Daughter of

Mohamed Ashraf Kavila Valappil (late) ,  S/o Mohamed Kavila Valappil Mohamed ,  Kavila

Valappil  House,     P.O.  Mudur  ,  Vattamkulam Village  ,  Ponnani  Taluk  ,  Malappuram

District  ,  Kerala  State  has  not  been  published  in  the  schedule  of  the   Legal  Heirship

Certificate notice  published in the Page No: 12540,12541, Volume   :10, Gazette No: 45 , of

Kerala Government Gazette , dated 16.11.2021 and hence the schedule is revised as follows .

Sl.No. Name of the Legal Heirs
Relationship with

the deceased
Age

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

6
Fathima  Nasrin . K. V

Daughter 19

  

    

                                                                                                     

                                                                                                        TAHSILDAR, PONNANI
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ERRATUM  NOTICE

                                            

No: D1 6443 /2021                                                                         Dated 20.12.2021

 It  is   Notified  that  the  name  and  details  of   Faisal  .T.  P,  Brother  of  Mujeeb

Thottungalakamenna   Parimusliarakam,   and  Jubairiya.  T.  P,  sister  of  Mujeeb

Thottungalakamenna   Parimusliarakam,   Thottungalakamenna  Parimusliarakam

House ,  P .O. Ponnani Nagaram of  Ponnani Nagaram Village , Ponnani Taluk ,

Malappuram District  ,  Kerala State has not  been published in the schedule of the

Legal Heirship  notice  published in the Page No: 12541, Volume   :10, Gazette No:

45 , of  Kerala Government Gazette , dated 16.11.2021 and hence the schedule is to be

revised as follows . 

.No. Name of the Legal Heirs
Relationship with

the deceased
Age

1. Haseena Wife 38

2. Shahana Shirin . T. P Daughter 19

3 Sahla Parveen . T. P Daughter 16

4 Hana Sulthana Daughter 14

5 Hina Fathima. T. P Daughter 10

6 Nafeesa Sister 42

7 Safiya. T. P Sister 42

8 Bushara Sister 39

9 Faisal . T. P Brother 38

10 Jubairiya . T. P Sister 31
                                              

                                                                                     TAHSILDAR, PONNANI
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