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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-928/2021 21-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില  അേതാളി വിേലജില െകാങനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി െക മസ

സ S/o  മമദ  ഗസൽ കറികാടകനി  അേതാളി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകള ഹസബിത  ഗസൽ പകാട തിരവങർ

േബാധിപിച അേപക     പകാരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാൻ 18-12-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   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 റഖിയ ഭാര് 69

2 റസിയ മകള 50

3 ഷാജിറ മകള 46

4 ഹസബിത മകള 39
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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-6207/2021  30-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില  പേയാളി വിേലജില  േമലടി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻ ഇ S/

o േഗാപാലൻ നായർ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് പി സകന്, അശ്തി ഹൗസ പേയാളി പി ഒ  േബാധിപിച അേപക മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  19-02-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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:ജി2-7305/2021 28-10-2021
 
  െകായിലാണി  താലകില അേതാളി  വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ എ പി  S/o  മഹമദ

എേളചികണി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന രമീഷ എ പി  ചകംകളത് െകാങനർ, േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  03-08-2020-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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:ജി3-7017/2021 29-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില  വിയര വിേലജില വിയർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ െക ടി S/

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി സകന് ഭാര് 71

2 പി നനാറാണി മകള 52

3 പി നിഷാറാണി മകള 49

4 പി നയനാറാണി മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ പി ഭാര് 57

2 ജറീഷ എ പി മകന 38

3 രമീഷ എ പി മകന 36

4 റംഷീന മകള 34
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o കറമൻ െക ടി  പളികൽ ഐ എസ ബി നിവാസ വിയർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള ഇനിര െക ടി  പഴങാടത് തരതിയാട പി

ഒ  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   14-09-2020-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    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: ജി3-7239/2021 29-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില കായണ വിേലജില മാടേനാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ െക മതായി

S/o  കര്ാേകാസ   അറകൽ  ഹൗസ  കായണ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന ഷാജ എ എം  അറകൽ ഹൗസ മാടേനാട

പി  ഒ   േബാധിപിച  അേപക    മഖാനിരം  അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-07-2009-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    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 ഇനിര െക ടി മകള 54

2 ഷീബ െക ടി മകള 51

3 ബിന െക ടി മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െബനി എ എം മകന 52

2 ഷാജ എ എം മകന 49

3 സജി എ എം മകന 46

14006 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 3 -7187/ 2021 30-10-2021
 
  െകായിലാണി താലകില   പനലായനി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നളിനി െക w/o െനൂളി

േവലായധൻ  ,പനലായനി   േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പനലായനി   വിേലജില   പേരതയെട മകന സഗതൻ െനൂളി  ,  െനൂളി  ,

പനലായനി, െകായിലാണി , േബാധിപിച അേപക   പനലായനി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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: ജി 3 -7677/ 2021 29-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   പനലായനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ നായർ s/o ചനകട

ി  നായർ ,  േകാതമംഗലം  േദശത്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനലായനി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അജി ബാലകഷൻ  എ െക , െഷർളി

നിവാസ , േകാതമംഗലം െകായിലാണി , േബാധിപിച അേപക   പനലായനി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത മകള 58

2 സമ മകള 56

3 സഗതൻ െനൂളി മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമല സി പി ഭാര് 65

2 െഷർളി  എ മകള 49

3 ഷാജി എ െക മകന 47

4 െഷറീന മകള 45

5 െഷലിത  എ െക മകള 45

6 അജി ബാലകഷൻ എ െക മകന 40
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നമര:ജി 3 -7040/ 2021 26-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   മടാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലികടി s/o അസയിനാർ ,  മചകന

്  േദശത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടാടി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അലീമ , ഊരാളികനമൽ ഹൗസ മചകന് പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-06-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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:ജി  2 -7308/ 2021 28-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   െകാഴകൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ ഒ d/o ചനകറപ്  ,

വിളയാടർ േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാഴകൂര വിേലജില   പേരതയെട മകന രഘനാഥ എൻ ,  നമിയത്  ഇരിങത് പി  ഒ ,

േബാധിപിച അേപക   െകാഴകൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മ

രണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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:ജി 2 -7306/ 2021 28-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   അേതാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ പി െക s/o െവളൻ

, േവളർ  േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    അേതാളി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജ്ാതിഷ കമാർ ,  ഗീതാഞലി  ,  േവളർ  പി  ഒ  ,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അലീമ ഭാര് 60

2 സിറാജ മകന 44

3 റിയാസ മകന 41

4 ജാസിൻ മകന 35

5 നർജഹാൻ മകള 33

6 നദീറ മകള 31

7 കഞാമിന മാതാവ 86

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞികഷൻ നായർ ഭരതാവ 76

2 രഘനാഥ എൻ മകന 43

3 രമണി എൻ മകള 41
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േബാധിപിച അേപക   അേതാളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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:ജി 2 -7441/ 2021 26-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   െനാചാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകള നായർ s/o രാമൻ നായർ,

േചേനാളി േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനാചാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിജയൻ , നടകണി േചേനാളി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

 െനാചാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-1994  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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:ജി 3 -7242/ 2021 26-10-2021
 
  െകായിലാണി  താലകില   തിേകാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണാരൻ s/o  േചായി  ,

തേകാടർ േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  തിേകാടി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാജൻ , കരനവിെട തിേകാടി , േബാധിപിച അേപക

തിേകാടി   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-02-1991  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവി  ഇ ഭാര് 68

2 േജ്ാതിഷ കമാർ പി െക മകന 41

3 ജിേതനനാഥ പി െക മകന 39

4 ശീഹരി നാഥ  പി െക മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി അമ ഭാര് 87

2 ഭാസകരൻ മകന 70

3 സേരാജിനി മകള 63

4 വിജയൻ മകന 60

5 വതല മകള 57

6 ശ്ാമള മകള 54

7 രാധിക മകള 51

8 രജീഷ മകന 45
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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:ജി 3 -7399/ 2021 26-10-2021
 
  െകായിലാണി താലകില  മടാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാന െക w/o  നാരായണൻ  ,

എളമിലാട േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടാടി  വിേലജില   പേരതയെട മകന രാേജഷ എൻ െക , കടിൽ വീട ചിങപരം , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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 രാജൻ മകന 64

2 സത്നാഥൻ മകന 63

3 അംബജം മകള 59

4 രാമചനൻ മകന 55

5 ഷീബ                      (മരണെപട മകൾ ശാരദയെട മകൾ )പൗതി 57

6 സിന                                 ടി                   ടി പൗതി 48

7 ഷിജി                                   ടി                    ടി പൗതി 45

8 ശരത േമാഹൻ                      ടി                   മകൻ പൗതൻ 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണൻ എൻ െക ഭരതാവ 74

2 രാേജഷ എൻ െക മകന 49

3 ധനരാജ എൻ െക മകന 44
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