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Malappuram District
Ponnani Taluk
NOTICE

14-02-2022

നമര:ഡി 1-8011/2021

െപാനാനി താലകില ആലംേകാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വിേനാദ കമാര എന വിന
വിളകതറ ഹൗസ,ആലേങാട എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്ം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ആലംേകാട വിേലജില പേരതനെറ സേഹാദരി സിന വിളകതറ, D/O
കഞണി നായര, േബാധിപിച അേപക ആലംേകാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-02-2001 -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
1
സിന
2
ഉണി വിളകതറ
3
ഉണികഷന വി.െക

േപര
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Malappuram District
Ponnani Taluk
NOTICE

04-02-2022

നമര:TLKPNI /270 /2022-D1

െപാനാനി താലകില െപാനാനി നഗരം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഹരിഹരന . വി . എ , S/
o അനനരാമ അയര . വി , ഹരിഹര നിവാസ , തകാവ , പി . ഒ. െപാനാനി എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ
ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െപാനാനി നഗരം വിേലജില പേരതനെറ
ഭാര് ജയനി . പി . െക , ഹരിഹര നിവാസ , തകാവ , പി . ഒ. െപാനാനി, േബാധിപിച അേപക െപാനാനി നഗരം
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 20-02-2021 -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.
കമ നമര
1
ജയനി. പി . െക
2
എച് . അനനരാമന
3
അഖില. എച്

േപര
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ഭാര്
മകന
മകള

വയസ
69
35
31

04-02-2022

നമര:TLKPNI /271 /2022-D1

െപാനാനി താലകില െപാനാനി നഗരം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െസയത , S/o ബാവ ,
െതകയില വാകാടയില ഹൗസ , തകാവ , പി. ഒ. െപാനാനി എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െപാനാനി നഗരം വിേലജില പേരതനെറ മകന ഷനബ ,
െതകയില വാകാടയില ഹൗസ , തകാവ , പി. ഒ. െപാനാനി , േബാധിപിച അേപക െപാനാനി നഗരം വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 1412-2021 -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.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
ഫാതിമ
െരഹ ന അബള ഗഫര
ഷബീന ഉളിയതയില
ഷനബ
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Malappuram District
Ponnani Taluk
NOTICE

04-02-2022

No: TLKPNI /293 /2022-D1

Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Aboobacker. K. V , KARUVEETTIL 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 AMRE , S/o ABOOBAKKAR ,
KARUVEETTIL HOUSE, P.O.VELIANKODE who expired on 17-06-2012 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 AMRE. that it is proposed to issue a legal
heirship certificate according to this to the applicant . parents are alive 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
Sl.No
1
2
3
4

Name of the Legal Heirs
Aboobacker . K. V
Ramla . K. M
Ameera . K. V
Rasi. K. V

Relationship with the Deceased
Father
Mother
Sister
Brother

Age
60
50
24
22

08-02-2022

നമര:TLKPNI /352 /2022-D1

െപാനാനി താലകില നനമക് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പരീത .െക, S/o ബാപ , കിളിയ
ം കനത് ഹൗസ , പി. ഒ. മകതല എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി നനമക് വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ഫാതിമ, കിളിയം കനത് ഹൗസ , പി. ഒ.
മകതല, േബാധിപിച അേപക നനമക് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 23-04-2015 -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
1
ഫാതിമ
2
ജസീറ
3
സൈലഖ

േപര
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4
5

റംല
ൈഫസല

മകള
മകന

36
34

08-02-2022

നമര:TLKPNI /362 /2022-D1

െപാനാനി താലകില െപാനാനി നഗരം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അബളകടി , S/o ഇമായി
, ആലിയമാകാനകത് ഹൗസ , അഴീകല ,
പി. ഒ. െപാനാനി നഗരം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ
ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െപാനാനി നഗരം വിേലജില പേരതനെറ
ഭാര് സകീന , ആലിയമാകാനകത് ഹൗസ , അഴീകല ,
പി. ഒ. െപാനാനി നഗരം , േബാധിപിച അേപക
െപാനാനി നഗരം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 08-12-2017 -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
1
2
3
4
5

േപര
സകീന
മഹമദ റാഫി
റഷീദ . എ
സൗജത്
ഇരഷാദ
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Malappuram District
Ponnani Taluk
NOTICE

08-02-2022

നമര:D1 /7041 / /2021

െപാനാനി താലകില കാലടി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എം. വി . മാധവികടി വാരസ്ാര, W/o
സി . ഈചര വാര്ര , മളയത് വാരിയം , േചരപ് എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കാലടി വിേലജില പേരതയെട മകള ഇനിര ഹരിദാസ,
പാതിരപളി വാര്ം , കാടേഞരി , കാലടി , േബാധിപിച അേപക കാലടി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരവം , െചവര
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരവം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 25-09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര
മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മാതാപിതാകളം ഭരതാവം 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.
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േപര
എം. വി കഷനകടി
ചനിക വാര്ര
ഇനിര ഹരിദാസ
എം . സരസ്തി
എം. ഗീത
എം. വി . രദന

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
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