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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKPNI /442 /2022-D1 15-02-2022
 
 െപാനാനി താലകില   െപരംപടപ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബന ,  S/o അപണി ,  വലിയ

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരംപടപ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഷിലാല, വലിയ പറമില ഹൗസ , പി.

ഒ. െപരമടപ് , േബാധിപിച അേപക   െപരംപടപ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-10-2021 -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:TLKPNI / 443   / /2022-D1 15-02-2022
 
 െപാനാനി താലകില   െപാനാനി നഗരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപകടി  , S/o ചന ,

പളിയില  ഹൗസ  ,  പളപറം  ,  പി.  ഒ.  െപാനാനി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാനാനി നഗരം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മാലതി ,

പളിയില ഹൗസ , െപാനാനി , േബാധിപിച അേപക   െപാനാനി നഗരം    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-02-2014 -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. 

 
നമര:TLKPNI / 445 / 2022-D1 15-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സധ ഭാര് 42

2 അഷിലാല മകന 20

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മാലതി ഭാര് 66

2 ലത മകള 41

3 രാധിക മകള 38

4 അരണ മകന 31

6614 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



  െപാനാനി താലകില   ആലംേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയകടി .  ഇ .  വി,   W/o

അബളകടി , എടയത് വളപില , അതാണിപീടിക , േകാകര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    ആലംേകാട  വിേലജില    പേരതയെട  ഭരതാവ

അബളകടി. എം. എം, S/o മഹമദ , മറിതറ , േകാകര, േബാധിപിച അേപക   ആലംേകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബളകടി. എം. എം ഭരതാവ 83

2 സമീറ. എം. എ മകള 54

3 അനവര അബളകടി മകന 47

4 ആസിഫ. എം. എ മകന 42
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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKPNI / 444 / 2022-D1 15-02-2022
 
 െപാനാനി താലകില   െവളിയേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിേമാള D/O പങണി

കവകാട് വീടപി.ഒ എരമംഗലം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളിയേങാട വിേലജില   പേരതയെട മകന പകാശന . െക, കവകാട് വീടപി.ഒ

എരമംഗലം, േബാധിപിച അേപക   െവളിയേങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-12-2021 -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. 

 
നമര:TLKPNI / 446 / 2022-D1 15-02-2022
 
 െപാനാനി താലകില   നനമക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാവ . ഒ. വി S/O മഹമദഒസ

ാര വിടിലപളികരപി.ഒ നനംമക് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നനമക് വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ  ഹനീഫ, S/O കഞാവഒസാര

വീടിലപളികര, േബാധിപിച അേപക   നനമക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകള,ഭാര്  മരണപട

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 പകാശന . െക മകന 52

2 പസന. െക മകള 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ ഹനീഫ മകന 59

2 റസാക  ഒസാര വീടില മകന 55

3 കരീം ഒസാര വീടില മകന 53

4 സഫിയ മകള 51

5 അബല നൗഷാദ മകന 47

6 അബല അകബര . ഒ. വി മകന 45

7 അബല മജീദ മകന 44

8 ഷാജി . ഒ. വി മകന 41
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9 അഷറഫ . ഒ. വി മകന 40

10 സീനത് മകള 38

22nd February 2022Revenue Department6617
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
No: TLKPNI/501/2022-D1 18-02-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Jimshid.V Ashariyil, Mukkala, Maranchery , Marancherry

Village, Ponnani Taluk of Malappuram District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before

various purpose in respect of the legal  heirs of late Moidunni.V,  S/o. Mohammedunni, Vakkattayil House, P.O Maranchery

who expired on 09-03-2020 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 Moidunni.V,  that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

applicant . parents and wife had been died Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favou

r 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

 
നമര:TLKPNI/532/2022-D1 18-02-2022
 
 െപാനാനി താലകില   തവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതടി. പി, പനങാവില ഹൗസ,

അയങലം.  പി.ഒ,  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തവനര വിേലജില   പേരതയെട മകന ശീ. അബള, S/o. മരകാര, പനങാവില ഹൗസ, അയങലം.

പി.ഒ,, േബാധിപിച അേപക   തവനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-12-2002  -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. 

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

1 Jimshid. V Son 43

2 Resida Moideen Daughter 36

3 Muhammed Raslam. V Son 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞ മഹമദ. പി മകന 16/08/2021
ല

മരണെപട

2 പാതമ മകള 19/07/2015
ല

മരണെപട
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നമര:TLKPNI/534/2022-D1 16-02-2022
 
  െപാനാനി  താലകില    ഇടപാള  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മരളീധരന.  െക,   S/o.

ഇ.യ.ദാേമാദരേമേനാന, ലകിനിലയം, തടാനപടി, ഇടപാള എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപാള വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പി.പി. ലകികടി,

ലകിനിലയം, തടാനപടി, ഇടപാള, േബാധിപിച അേപക   ഇടപാള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-12-2021 -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:TLKPNI/566/2022-D1 18-02-2022
 
 െപാനാനി താലകില   മാറേഞറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉസാന S/o. യസഫ, കീടേതല,

പരിചകം, മാറേഞരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാറേഞറി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീമതി. ജമീല,, W/o. ഉസാന, കീടേതല,  മാറേഞരി. പി.ഒ,,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-12-2019 -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. 

3 അബല റഹാന മകന 03/12/2003
ല

മരണെപട

4 ആസ് മകള 74

5 അബള മകന 72

6 കദീജകടി മകള 71

7 ബീരാവമ മകള 66

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലകികടി. പി.പി ഭാര് 62

2 മേകഷ മകന 35

3 ലിഷിത. െക.എം മകള 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജമീല ഭാര് 56

2 അനീഷ മങാട് മകള 40

3 അബീഷ. പി മകള 36

4 ബനഷിത മകള 32

5 മഹമമദ െഷരീഫ മകന 26
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Malappuram District

 
Ponnani Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKPNI / 533/ 2022-D1 16-02-2022
 
  െപാനാനി താലകില   തവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ W/O അബപറമില

ഹൗസഅയങലം  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േനഷണല  ൈഹേവ  ഓഫീസ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തവനര വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ, S/O

പാതമപറമില ഹൗസഅയങലം, േബാധിപിച അേപക   തവനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-2015 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള,ഭരതാവ  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 കദീജ പി മകള 64

2 ഫാതിമ . പി മകള 59

3 മഹമദ മകന 57

4 േപാകര പി മകന 56

5 ആയിഷ  എം.െക മകള 54

6 അലി മകന 50

7 അബല റസാക് പി മകന 49

8 നബീസ െക മകള 48
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   തിരുത്തല് പരസ്യം  
നമ്പര്      ഡി16448/2021                                                       15.2.2022

           പപൊന്നൊനി  തൊലൂക്കില്  പപൊന്നൊനി  നഗരം   വില്ലേ�ജില്    ഖദീജ   , W/o പ!ൊയ്തീന്   ,
ഇ�ത്ത് വളപ്പില് ഹൗസ്  ,   പി.  ഒ.  പപൊന്നൊനി   എന്നവരുപ- അനന്തരൊവകൊശ സര്ട്ടിഫിക്ക

റ്റിനൊയി  പല്ലേരതയുപ-  !കള്    ശ്രീ!തി  .  സുഹറ  ,ഇ�ത്ത് വളപ്പില്  ,  പവള്ളീരി  ,  പി  .  ഒ.

പപൊന്നൊനി   എന്നവര്   സ!ര്പ്പിച്ച   അല്ലേപക്ഷ പ്രകൊരം   2021  നവംബര്  16  പ@ ല്ലേകരള

ഗസറ്റിപ@  (വൊ@്യം  :10,  ഗസറ്റ് നമ്പര്:  45,  പൊര്ട്ട്  3),  കമ്മീഷണല്ലേററ്റ്  ഓഫ്  @ൊന്റ് റവന്യൂ

ല്ലേപജില് , ല്ലേപജ് നമ്പര് : 12538 , 12539 ല്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള  വിജ്ഞൊപനത്തില്

പല്ലേരതയുപ-   അവകൊശികളില്  ക്ര!  നമ്പര്  3  ആയി  ല്ലേMര്ത്തിട്ടുള്ള  സൈസനബ എന്നവര്ക്ക്
പല്ലേരതയു!ൊയുള്ള  ബന്ധം   !കള്  എന്നതിനു  പകരം   സല്ലേഹൊദരി   എന്ന്   തിരുത്തി

വൊയില്ലേക്കണ്ടതൊണ്.

                                                                                     (ഒപ്പ്)  

തൊലൂക്ക് ഓഫീസ്,പപൊന്നൊനി                                                        തഹസിന്ദൊര്
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