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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:K4 - 11517/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീരാകമാരി , ൈതവളപിൽ

ഹൗസ  ,  തലകളതർ   പി  ഒ  ,  േകാഴിേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലകളതര വിേലജില   പേരതയെട  ഭരതാവ  േപമൻ

ടി വി ,  ൈതവളപിൽ  ഹൗസ , തലകളതർ  പി ഒ ,  േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   തലകളതര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-

11-2018  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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. 

 
നമര:K4 -11519/2021  22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ ,  അമാടകൽ (വീട)

(കറേങാട്)  ,  തലകളതർ   പി  ഒ  ,  േകാഴിേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലകളതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിബ ,

അമാടകൽ (വീട),   തലകളതർ  പി ഒ ,  േകാഴിേകാട േബാധിപിച അേപക   തലകളതര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-01-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:K4 -11520/ 2021  22-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമൻ  ടി വി ഭരതാവ 59

2 അഭിേഷക  ടി വി മകന 26

3 അഭിനന്  ടി വി മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവി ഭാര് 68

2 ഷിബ മകന 47

3 ഷിജ മകന 45
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 േകാഴിേകാട താലകില   തലകളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ എൻ പി,  േഞറക

ൽ പടികൽ , എടകര പി ഒ,  തലകളതർ , േകാഴിേകാട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലകളതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധ എൻ പി ,

േഞറകൽ പടികൽ , എടകര പി ഒ,   തലകളതർ , േകാഴിേകാട  േബാധിപിച അേപക   തലകളതര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

05-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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. 

 
നമര:K4 -11521/2021  22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി  ഉണികഷണൻ നായർ,

 ആവിേലരി  ഹൗസ ,  േചവായർ പി  ഒ  ,  േകാഴിേകാട    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന രഘനാഥൻ പി

പി  ,   ശീലകം,   ആവിേലരി  ഹൗസ , േചവായർ പി  ഒ,   േകാഴിേകാട േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-

06-1995 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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. 

 
നമര:K 4 -12341/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ  െക ,   േകാേറാത്

(തീരം  )  ,   തലകളതർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലകളതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന രഞജിത ലാൽ  െക ,   േകാേറാത്

(തീരം ) ,   തലകളതർ , േബാധിപിച അേപക   തലകളതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ  എൻ പി ഭാര് 64

2 ബിൻസി  എൻ പി മകള 42

3 ബിനീഷ  എൻ പി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത  പി പി മകള 61

2 ശാനകമാരി  പി പി മകള 59

3 രഘനാഥൻ  പി പി മകന 56

4 േസാമനാഥൻ  പി പി മകന 56
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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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി ഭാര് 60

2 രഞജിത ലാൽ  െക മകന 37

3 രമ്  െക മകള 34

4 രഷില  പി മകള 31
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:K 5 -10933/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻകടി ,  ഏരാങിയിൽ  വീട ,

പയമ , കരവടർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കൗസ , ഏരാങിയിൽ  വീട , പയമ , കരവടർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-11-1994  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമാനസത 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:K 5 -10946/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാധരൻ  നായർ ,     തമറ

വീട  ,    േകാേണാട്    േപാസ്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിജീഷ  ടി ,   തമറ  വീട , േകാേണാട്

പി ഒ    േബാധിപിച അേപക   കരവടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമാനസത

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:K 5 -10965/ 2021 22-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കൗസ ഭാര് 75

2 ഗീത മകള 55

3 ലത മകള 51

4 ൈഷജ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന  ടി ഭാര് 67

2 നീന  ടി മകള 42

3 നിജീഷ  ടി മകന 39
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 േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി  , െനടിയിരപിൽ  വീട ,

പതിയറ   േപാസ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടളി വിേലജില   പേരതയെട മകള പഭാവതി  എൻ ,   െനടിയിരപിൽ  വീട ,  പതിയറ   േപാസ് ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-11-1995 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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:K 5 - 10969/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കലാമാധരി , ശീഹരി ,  പതലത്

 വീട  ,   പതിയറ   േപാസ്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടളി വിേലജില   പേരതയെട മകള നമിത   സി ,  പതലത്  വീട ,  പതിയറ

േപാസ്    േബാധിപിച അേപക   േകാടളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമാനസത

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:K 5 -10995/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാളിയമ ,  21/ 136   ചകംകടവ

 േകാർപേറഷൻ   േകാളനി   ,  കലായി   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതയെട മകന കറപസ്ാമി  പി ,

21/ 136   ചകംകടവ  േകാർപേറഷൻ  േകാളനി  , കലായി  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള 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 പഭാവതി  എൻ മകള 74

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േവലായധൻ  നായർ  െക ഭരതാവ 81

2 നമിത  സി മകള 39

3 കവിത  സി മകള 37

4 രമിത  സി മകള 33

17812 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കറപസ്ാമി  പി മകന 60
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:K 5 - 10997/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മലേകായ  തങൾ ,   ൈതബ

വീടിൽ  ,   കലായ    പി   ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന  ഹസാം  ഹസൻ ,   ൈതബ  വീടിൽ ,

കലായ   പി  ഒ   േബാധിപിച അേപക   പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത

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:K 5 -11003/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ   െക  െക ,  പാറേകാട്

 വീട  ,   െചറകളതർ    പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരവയല വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജിതിൻ രാജ  , െകാടകാടകഴി  ,

െചറകളതർ   പി ഒ    േബാധിപിച അേപക   െപരവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-2018  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമാനസത 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:K 5 - 11006/ 2021 22-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ  ജിഫി ഭാര് 64

2 മഹമദ  ഷലബ മകന 46

3 സായിദ  സഫ്ാൻ  അഹദൽ മകന 41

4 ഫാതിമ  സഫ മകള 39

5 ഹസാം  ഹസൻ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗദാമിനി ഭാര് 55

2  സിജിത   െക െക മകള 33

3 ജിതിൻ രാജ മകന 29
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 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈലമാൻ  പി  ,  േപങാടിൽ

പാറയിൽ ,   പവാടപറമ്   പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരവയല വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഹമദ  കബീർ  ,   േപങാടിൽ

പാറയിൽ ,  പവാടപറമ്  പി ഒ    േബാധിപിച അേപക   െപരവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-02-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമാനസത 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. 

 
നമര:K 5 -11007/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചക  എ  പി ,   റഹത്

മൻസിൽ ,   കായലം    േപാസ്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരവയല വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈസഫദീൻ ,   റഹത്  മൻസിൽ ,

കായലം   പി ഒ    േബാധിപിച അേപക   െപരവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-02-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത

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:K5- 11008/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ  എൻ  , തടാമലത്  വീട

,  െപരവയൽ  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരവയല വിേലജില   പേരതയെട മകന ബിനീഷ ,  തടാമലത്  വീട ,   െപരവയൽ  പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന ഭാര് 60

2 അഹമദ  കബീർ   പി മകന 41

3 സൈബദ  വി  പി മകള 39

4 അബദൾ  സലാം മകന 37

5  സമീർ  പി മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറ ഭാര് 55

2 അഹമദ  മനീർ മകന 37

3 ഷാകിറ  എ പി മകള 34

4 ൈസഫദീൻ മകന 30
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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 ചനൻ ഭരതാവ 72

2 ബിനീഷ മകന 44

3 ബിജീഷ മകന 41
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:K 5 - 11010/ 2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   താഴേകാട   വിേലജില  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  ൈബജ  എം  െക ,

െപാേയരി  െഹൗസ ,  മാമറ ,  മണാേശരി  പി ഒ ,  മകം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താഴേകാട   വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര് ഷീന   വി ,

െപാേയരി  െഹൗസ ,  മാമറ , മണാേശരി  പി ഒ ,  മകം   േബാധിപിച അേപക   താഴേകാട   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2016 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:K 5 - 11012/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി  സി ,  ഗായതി ,

ചാലിൽ  െഹൗസ , െപരവയൽ  േപാസ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരവയല വിേലജില   പേരതയെട മകന ഭാസരൻ , ഗായതി , ചാലിൽ  െഹൗസ ,

െപരവയൽ  േപാസ്    േബാധിപിച അേപക   െപരവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-12-2001  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമാനസത 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:K 5 - 11014/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാമണി , േകാണാറമത്

വീട  ,    െപരവയൽ   പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി മാതാവ 76

2 ഷീന   വി ഭാര് 44

3 മിഥൻ  കഷ  പി മകന 21

4 വിസയ   പി മകള 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാസരൻ മകന 71
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരവയല വിേലജില   പേരതയെട മകന രഞ   െക ,  േകാണാറമത്  വീട ,

െപരവയൽ  പി ഒ േബാധിപിച അേപക   െപരവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത

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:K 5 - 11015/ 2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    െപരവയല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പു    വി  ,   കീഴ

വാണിയേകാത് ,  കായലം  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരവയല വിേലജില   പേരതനെറ  മകന റിയാസ  വി ,   കീഴ വാണിയേകാത്

,  കായലം  പി ഒ   േബാധിപിച അേപക   െപരവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത

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:K 5 -11016/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷണൻ ,  േമേലടത് ,

മണകൽ ,  പവാടപറമ   പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരവയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സത്ഭാമ ,  േമേലടത് ,  മണകൽ ,

പി ഒ   പവാടപറമ േബാധിപിച അേപക   െപരവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമാനസത 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഞ   െക മകന 36

2 സധീഷ  െക മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ മാതാവ 63

2 മഹമദ  അഷറഫ മകന 44

3 ഇല്ാസ മകന 41

4 ആയിഷസൗദ മകള 38

5 റിയാസ  വി മകന 36

17818 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്ഭാമ ഭാര് 50

2 അശ്തി മകള 27

3 ആരതി മകള 25

4 ആദർശ  പി മകന 20
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 5 -11126/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    െപരമണ വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കഷണൻകടി  നായർ,

കഴികണതിൽ  െവളായിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െപരമണ വിേലജില   പേരതനെറ മകള ശീജ ,  കഴികണതിൽ ഹൗസ

പനീരാങാവ പി ഒ  േകാഴിേകാട ,  േബാധിപിച അേപക   െപരമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-01-1990 -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. 

 
നമര:െക 5-11127/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി ടി എം,  തരപയിൽ

മീതൽ െപരമണ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരമണ വിേലജില   പേരതയെട മകന ശീനിവാസൻ  ടി എം , തരപയിൽ േമതൽ െപരമണ

േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   െപരമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-2021 -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:െക 5 -11128/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചകി എം എം,  മണയിൽ മീത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദാകായണി അമ ഭാര് 73

2 സതീഷ കമാർ െക മകന 48

3 ശീജ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉണികഷൻ  ടി എം മകന 47

2 ശീനിവാസൻ ടി എം മകന 44

3 രഞിത് ടി എം മകന 32
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ൽ പാറമൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരമണ വിേലജില   പേരതയെട മകന കരിയാതൻ  എം , കുെവടകഴി പറമിൽ പാറമൽ

െപരമണ , േബാധിപിച അേപക   െപരമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2021 -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:െക5-11129/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   നീേലശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണൻ s/o ആഞതൽ,

ചാലിയിൽ  പളെപായിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നീേലശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഭാസരൻ  s/o കണൻ , ചാലിയിൽ

നീേലശ്രം , േബാധിപിച അേപക   നീേലശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-1991 -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:െക5-11130/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിദാസൻ,  പൽകനമൽ

കളരികണി പിലാേശരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കനമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഷലത , പൽകനമൽ  കളരികണി പിലാേശരി ,

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കരിയാതൻ എം മകന 62

2 സേരാജിനി എം എം മകള 59

3 േഗാപാലൻ എം എം മകന 56

4 ലീല എം മകള 52

5 ബിന എം എം മകള 46

6 സനില എം എം മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കണൽ െകാറി ഭാര് 84

2 ശാരദ മകള 63

3 ഭാസകരൻ മകന 61

4 അപ മകന 54

5 ജാനകി മകള 50

6 തങമണി മകള 48
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സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-04-2021 -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:െക5-10927/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലാകി അമ,  ആറകണതിൽ

വീട  േകാേണാട്  പി  ഒ   േപാലർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതയെട മകന സേരഷ കമാർ , ആറകണതിൽ വീട

േകാേണാട് പി ഒ  േപാലർ , േബാധിപിച അേപക   കരവടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2021 -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:െക5-10930/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമണി,  ആതിക വീട എളമാത

്  കരവടർ  പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതയെട മകന അനിൽ സി ടി , ആതിക വീട എളമാത്  കരവടർ  പി ഒ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷലത  എൻ െക ഭാര് 53

2 രഷിത മകള 33

3 ഹരിത മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കടികഷൻ നായർ ഭരതാവ 88

2 രാജലകി മകള 60

3 സേരഷ കമാർ മകന 58

4 പസന മകള 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രജനി മകള 60
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2 അനിൽ സി ടി മകന 56
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-11823/2021 15-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക േഗാപാലൻ നായർ

മണാലത്  ഹൗസ എടകാട പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിജ സി ,  മണാലത്  ഹൗസ

എടകാട പി ഒ േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ

നമര  --select-- നെറ   സംരകണതിലാണ. 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:െക 3-11827/2021 15-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ വി െക  സജാത

ഹൗസ   പളിതാഴം   െകാളതറ   െചറവണർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന എൻ വി റിയാസ , സജാത  ഹൗസ

പളിപറമ്  െകാളതറ  െചറവണർ േബാധിപിച അേപക   െചറവനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട 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. 

 
നമര:െക3-11828/2021 15-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്ഭാമ സി ഭാര് 76

2 ബിന മകള 48

3 ബിജ മകന 47

4 ബിന മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റിയാസ എൻ സി മകന 39

2 റബീന മകള 37
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  േകാഴിേകാട  താലകില   കടലണി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇതികടി  ഹജമ  ടി

െതാണിേകാട  ഹൗസ  കടലണി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന സിറാജദീൻ ടി , െതാണിേകാട  ഹൗസ  കടലണി  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-01-2009  -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:െക3-11829/2021 15-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി   അമലതിൽ

ഹൗസ ഇടമിങൽ െതാടി  നലളം  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന േലാഹിതാകൻ ,  അമലതിൽ ഹൗസ ഇടമിങൽ െതാടി

നലളം  പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   െചറവണർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-2012 -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:െക3-11830/2021 15-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഫിയ  ൈകതവളപിൽ ഹൗസ

ചാലിയം പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന ഫയനസ , ൈകതവളപിൽ ഹൗസ  ചാലിയം പി ഒ  േബാധിപിച അേപക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െമായതീൻ കടി ടി മകന 75

2 ജമീല ടി മകള 71

3 കൗലത് മകള 61

4 സിറാജദീൻ ടി മകന 58

5 സീനത് െതാണിേകാട മകള 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരള മകള 67

2 േലാഹിതാകൻ മകന 61

3 സതി മകള 58

4 ശശി മകന 57

5 വിജയലകി മകള 52

6 നിഖില  (മരണെപട മകൾ ശകനളയെട മകൾ ) പൗതി 38

7 ശിഖിത       (ടി ടി ) പൗതി 35
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കടലണി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2018  -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:െക3-11831/2021 15-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക നമ്ാർ എന പ

ി കഞപ  നമ്ാർ  വിശാഖം ശീജിത് േറാഡ െവസ് ഹിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന അനീഷ പി െക , 38/261സി  വിശാഖം

െവസ് ഹിൽ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2021 -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:െക3-11833/2021 15-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബറഹിമാൻ  മസാമികണി

വീട  പതിയങാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മകന സലീം  എം  െക ,  മസാമികണി   വീട   പതിയങാടി  െവസ്  ഹിൽ പി  ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-01-1992 -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 റിയാസ മകന 36

2 ഫയനസ മകന 35

3 റഹത് ടി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലാകി നമ്ാർ  പി െക ഭാര് 76

2 അഖില പി െക മകള 52

3 അനീഷ പി െക മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സലിം മകന 43
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നമര:െക3-11834/2021 / 15-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള  ആയിഷ  മൻസിൽ

കനതംകണി  പതിയങാടി  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ  മകന  മഹമദ  ഫസൽ  പി  െക  ,  ആയിഷ   മൻസിൽ

കനതംകണിപറമ്   പതിയങാടി പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-05-2018 -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. 

 
നമര:െക3-11835/  2021 15-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയരാജൻ െക വി  കടാറമ്

വയൽ ഹൗസ െവസ്  ഹിൽ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷാ ഖന , കടാറമ് വയൽ ഹൗസ

െവസ് ഹിൽ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-12-2016  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

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. 

 

2 സിറാജദീൻ മകന 31

3 ഫാതിമ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ ഭാര് 63

2 മഹമദ ഫസൽ പി െക മകന 30

3 മഹമദ ഫവാസ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാ ഖന ഭാര് 56

2 ജീവരാജ മകള 25

3 േതജ മകള 19
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 4 -11491/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ ടി ടി  തിരേവാത്

താഴത്  അണിേകാട  തലകളതർ  േകാഴിേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തലകളതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ചനി  ,

തിരേവാത് താഴത് അണിേകാട തലകളതർ േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   തലകളതര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2021 -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:െക 4 -11509/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െവേങരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിേനായ ടി  ഉഷസ് ഹൗസ

കണംകറി  വയൽ  കരവേശരി  പി  ഒ  േകാഴിേകാട   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവേങരി വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ലത എ വി ,

ഉഷസ് ഹൗസ കണംകറി വയൽ കരവേശരി പി ഒ േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   െവേങരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി 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:െക 4 -11514/ 2021 22-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനി ഭാര് 84

2 സഭജ മകള 58

3 രജനി മകള 52

4 പസാദ മകന 48

5 പേമാദ മകന 45

6 പബി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത എ വി മാതാവ 58
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 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ പി എം  ശീചകം ഹൗസ

ഇരിങലർ  ജി  എ  േകാേളജ  പി  ഒ  േകാഴിേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒളവണ വിേലജില   പേരതനെറ മകള ശീല െക എം ,

ശീചകം ഹൗസ ഇരിങലർ  ജി എ േകാേളജ പി ഒ േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   ഒളവണ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-12-2012 -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:െക 4-11510/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സബഹണ്ൻ  തയിൽ

െതാടിതാഴം കയറിയിൽ േറാഡ ഒളവണ േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒളവണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അതൽ െക എസ ,

തയിൽ െതാടിതാഴം കയറിയിൽ േറാഡ ഒളവണ േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   ഒളവണ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-03-2021 -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:െക 4 -11516/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻനായർ  കറ്ാടത്

മീതൽ ഹൗസ െമഡികൽ േകാേളജ പി ഒ േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന േഗാപിനാഥ

െക എം , കറ്ാടത് മീതൽ ഹൗസ െമഡികൽ േകാേളജ പി ഒ േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    30-04-1974  -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 കനകലത എം ഭാര് 67

2 ശീല െക എം മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷ പി ഭാര് 58

2 അതൽ െക എസ മകന 27
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദാകായണി അമ ഭാര് 85

2 ശീനിവാസൻ വി മകന 65

3 തങമണി െക മകള 62

4 േഗാപിനാഥ െക എം മകന 59

5 മലിക മകള 55
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 4-12381/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില ഒളവണ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഹരീഷ െക ടി,  താെഴ മനാട് പറമിൽ,

നിേവദ്ം,  ഒളവണ  എനയാളെട അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ഷിജില െക , താെഴ മനാട്  പറമിൽ, നിേവദ്ം, ഒളവണ േബാധിപിച അേപക

ഒളവണ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2021  -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:െക 4-12403/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചളനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശ്നാഥൻ െക,  മിേയാ -

നിേഡാ, പാലത് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ശീജ സി, മിേയാ -നിേഡാ, പാലത് പി ഒ േബാധിപിച അേപക   േചളനർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-09-2021  -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:െക 4-12405/2021 22-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിജില െക ഭാര് 41

2 നനന െക ടി മകള 19

3 നിേവദ ദാസ െക ടി മകന 13

4 ലീല െക ടി മാതാവ 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജ സി ഭാര് 60

2 േമഘ വിശ്നാഥ െക മകള 36

3 ഭവ് ലക്മി െക മകള 28
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 േകാഴിേകാട താലകില   േചളനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നബടി െപായിൽ,  െപാഴിയിൽ

,  കണങര  പി  ഒ,  േചളനർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന അനീഷ, െപാഴിയിൽ, കണങര പി ഒ, േചളനർ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-05-1981  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനരമാർ   താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  8-നെറ

സംരകണതിലാണ. 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:െക 4-12406/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ,  േമേലമാകാലം കണിയിൽ, ഇരവളർ പി ഒ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ൈഷലജ, േമേലമാകാലം കണിയിൽ, ഇരവളർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

03-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന മകള 60

2 വസന മകള 58

3 അനീഷ മകന 47

4 േജാളി മകള 44

5 േശാഭന (2-07-2003-ന മരണെപട മകൻ ബാലകഷെൻറ
ഭാര്)

മകെന ഭാര് 55

6 ഷിബിലി (2-07-2003-ന മരണെപട മകൻ ബാലകഷെൻറ
മകൾ)

പൗതി 30

7 മദല (2-07-2003-ന മരണെപട മകൻ ബാലകഷെൻറ മകൾ) പൗതി 26

8 ശിഖ ടി ആർ (15-11-2020-ന മരണെപട മകൻ അജിത
കമാറിെൻറ ഭാര്)

മകെന ഭാര് 44

9 അശ്ജിത് പി (15-11-2020-ന മരണെപട മകൻ അജിത
കമാറിെൻറ മകൻ))

പൗതൻ 16

10 േശ്തജിത് പി (15-11-2020-ന മരണെപട മകൻ അജിത
കമാറിെൻറ മകൾ))

പൗതി 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷലജ ഭാര് 55

2 ുതി എം െക മകള 29

3 അനശീ എം െക മകള 25
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നമര:െക 4-12407/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബഹമണ്ൻ,  ഭഗവതി പറമത

് താഴത്,  ഇരിങൂർ,  ZGC പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ബാബ, ഭഗവതി പറമത് താഴത്, ഇരിങൂർ, ഗരവായരപ

പൻ േകാേളജ  േബാധിപിച അേപക   ഒളവണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2001 -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:െക 4-10761/2021 15-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവയാനി  അംേബദകർ േകാളനി

,  മലാപറമ്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള മഞള  െക, അംേബദകർ േകാളനി, മലാപറമ് േബാധിപിച അേപക   േവേങരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-07-2021  -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:െക 4-10765/2021 15-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഏലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി,  േതലകാട് ഹൗസ

,  ഏലതർ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള അംബിക ടി  എ,  േതലകാട്  ഹൗസ, ഏലതർ പി  ഒ  േബാധിപിച അേപക

ഏലതര വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനവര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിശാലാകി ഭാര് 68

2 ബാബ മകന 49

3 പീതി മകള 47

4 പിയ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മരളി െക മകന 52

2 സനിൽ കമാർ െക മകന 49

3 മഞള െക മകള 45

21st December 2021Revenue Department17833
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



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:െക 4 -10767/2021 15-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകളതർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജമീല ഒ,  ഒഴകിൽ ഹൗസ,

തലകളതർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള ഷമീറ, ഒഴകിൽ ഹൗസ, തലകളതർ േബാധിപിച അേപക  തലകളതർ  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-

11-2018  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 4 -10769/2021 15-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകളതർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജീവ കമാർ പി,  പളത്

ഹൗസ, അനേശരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് സജാത പി െക, പളത് ഹൗസ, അനേശരി േബാധിപിച അേപക   തലകളതർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    27-02-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബിക ടി എ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഷമീം മകന 45

2 െഷബീർ മകന 43

3 െഷമീറ മകള 40.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത പി െക ഭാര് 40

2 സജിത് പി എസ മകന 22

3 സഞന പി എസ മകള 18
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നമര:െക 4-10770/2021 15-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില േവേങരി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സിദിക് എം സി,  ചാമകമണിൽ,

ഹൗസ, കണാടികൽ, േവേങരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് സാഹിദ സി പി, ചാമകമണിൽ, ഹൗസ, കണാടികൽ, േവേങരി

പി ഒ േബാധിപിച അേപക   േവേങരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-08-2018  -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 ആയിഷ എം സി മാതാവ 72

2 സാഹിദ സി പി ഭാര് 52

3 മർഷിദ എം സി മകള 28

4 മനീഷ എം സി മകന 26

5 മബസീന എം സി മകള 24
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-11019/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ     ചന എം ,  േമലയിൽ

ഹൗസ,മാനാരി േറാഡ,തിരവണർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പനിയങര  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  പഷാകരൻ  എം  ,  േമലയിൽ

ഹൗസ,മാനാരി േറാഡ,തിരവണർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2018 -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. 

 
നമര:െക5-11021/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  നനണ   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമത േകായ  േപരാറംെപായ

ിൽ വീട, നനണ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നനണ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഷറഫ , േപരാറംെപായിൽ ഹൗസ,നനണ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-11-2012 -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:െക5-12754 /2021 22-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി എം ഭാര് 76

2 പഷാകരൻ എം മകന 58

3 കഷദാസ എം മകന 54

4 ഷാജി കമാർ എം മകന 53

5 ശീജയ എം മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ ഭാര് 64

2 അഷറഫ മകന 49

3 റഹത് മകള 36
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 േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ           െക രാമൻ േമേനാൻ ,

ശാലീനം,പാലപറമിൽ  േറാഡ,കതിരവടം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാംകമാർ രാമൻ

േമേനാൻ ,  ശാലീനം,പാലപറമിൽ േറാഡ,കതിരവടം  പി  ഒ  ,  േബാധിപിച  അേപക   േകാടളി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2021 -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:െക5-12809/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ      കദീശമ െക   കറേങാടമ

ൽ  ഹൗസ,പനീരാങാവ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െപരമണ വിേലജില   പേരതനെറ  മകന ആലി  െക  ,   കറേങാടമൽ

ഹൗസ,പനീരാങാവ പി ഒ,െപരമണ  , േബാധിപിച അേപക   െപരമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2021 -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. 

 
നമര:െക5-12835/2021 22-11-2021
 
   േകാഴിേകാട  താലകില    ചാതമംഗലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ബഷീർ,

വടേകമേണാട്,പളനർ ,മലയമ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റഹീന , വടേകമേണാട്,പളനർ

,മലയമ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ചാതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-12-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാലിനി േമേനാൻ െക ഭാര് 64

2 രാംകമാർ രാമൻ േമേനാൻ മകന 42

3 അഞന ആർ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െമായതീൻ സി പി മകന 76

2 ൈസനബ െക മകള 60

3 അബബകർ മകന 56

4 ആലി െക മകന 53
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-11106/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ  കിഴകംപാടത്,പയടി

മീതൽ,  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരമണ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േപമി , കിഴകംപാടത്,പയടി മീതൽ,െപരമണ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2021  -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:െക5-11107/2021 22-11-2021
 
   േകാഴിേകാട  താലകില    െപരമണ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പാതമയ,

ഇടേശരിതാഴം,മണപാലം,െപരമണ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരമണ വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ ഇ ടി , ഇടേശരിതാഴം,പനീരാങാവ

പി ഒ,െപരമണ , േബാധിപിച അേപക   െപരമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-03-2019 -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 റഹീന ഭാര് 34

2 മഹമദ നിഹാൽ മകന 13

3 അസയിൻ പിതാവ 74

4 കദീജ മാതാവ 69

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമി ഭാര് 53

2 പജീഷ മകന 33

3 ജീഷ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇ ടി മസ മകന 68

2 റഖിയ വി പി മകള 67

3 ഖദീജ വി െക മകള 63

4 മഹമദ ഇ ടി മകന 59
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നമര:െക5-11108/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാകായണിഅമ  െചറകണതി

ൽ ,േകാേണാട്   പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കരവടര വിേലജില   പേരതയെട മകന േസാമൻ ,  െചറകണതിൽ,േകാേണാട്    പി  ഒ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-10-2014 -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:െക5-11109/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക ഹസൻ , േകലാട് ഹൗസ

,പറമിൽ    പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈറഹാനത് , േകലാട് പറമിൽ , േബാധിപിച അേപക

കരവടര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2019  -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 സമ         (മരണെപട മകൻ വാസേദവെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 64

2 സവിത      (മരണെപട മകൻ വാസേദവെൻറ മകൾ ) പൗതി 41

3 സജിൻ      (മരണെപട മകൻ വാസേദവെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 38

4 കഷദാസ മകന 70

5 േസാമൻ മകന 69

6 ശിവാനനൻ മകന 67

7 േകാമളവലി മകള 64

8 ഉദയകമാർ മകന 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈറഹാനത് ഭാര് 46

2 ഹാഫിസ മകള 25

3 അഹമദ മകാർ മകന 20
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-11114/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ       ജാനകി അമ , െവണയത്

,പനീരാങാവ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരമണ വിേലജില   പേരതയെട മകന രാഘവൻ നായർ ,  െവണയത് ,പനീരാങാവ പി ഒ

,െപരമണ , േബാധിപിച അേപക   െപരമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2015 -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:െക5-11118/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകിഅമ,  േമെല െകാളേശരി

,പാറമൽ ,െപരമണ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരമണ വിേലജില   പേരതയെട മകള തങമണി ,  േമെല െകാളേശരി ,പാറമൽ ,െപരമണ

,േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   െപരമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-02-2016 -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:െക5-11119/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    െപരമണ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കമലാകിഅമ

തവിടപരകനമൽ,െപരമണ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    െപരമണ  വിേലജില    പേരതയെട  മകള  േശാഭന  എ  ,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാഘവൻ നായർ മകന 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി മകള 56

2 മാലതി എം െക മകള 52

3 സഭാഷിണി എം െക മകള 48
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തവിടപരകനമൽ,െപരമണ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െപരമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട 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. 

 
നമര:െക5-11120/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ     അഹമദ ഇബാഹിം  ഫാതി

മ  മൻസിൽ,വളികന്  പറമിൽ  ,  പനീരാങാവ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരമണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഉമർേകായ ,

ഫാതിമ മൻസിൽ,പതർ മഠം,  പനീരാങാവ  ,  േബാധിപിച അേപക   െപരമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2020  -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:െക5-11122/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ        ചനൻ സി  െക ,

ചിറകൽകനത്,വളികന് ,പനീരാങാവ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരമണ വിേലജില    േബാധിപിച അേപക   െപരമണ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാകഷൻ വി പി മകന 62

2 േശാഭന എ മകള 58

3 പങജം എ മകള 52

4 രമ എ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇമിചിബീവി പി ടി                                  ആദ് ഭാര് 54

2 ഫാതിമത് സഹറ മകള 39

3 ഉമർേകായ എൻ വി മകന 34

4 ആയിഷ ഫർഹത് മകള 32

5 ഉൈമമത്                                         രണാം ഭാര് 46

6 സഹന എൻ വി മകള 28

7 ഷഹാമ എൻ വി മകള 20
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-11123/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ       െസയത മഹമദ എം , 7/177

,എ  എം  ഹൗസ  ,,തയിൽതാഴം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരമണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഗാലിബഷാ  , 7/177 ,എ എം ഹൗസ ക്ാറി

േറാഡ ,തയിൽതാഴം ,െപരമണ , േബാധിപിച അേപക   െപരമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

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:െക5-11124/ 2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   െപരമണ വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ     രാമൻകടി  നായർ  ,

െനരാടമൽ,െപരമണ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരമണ വിേലജില   പേരതനെറ മകള രാധാമണി w/o അരവിനാകൻ , െനരാടമൽ,െപരമണ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2021 -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:െക5-11125/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരൻ, കനമൽ ഹൗസ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി ഭാര് 71

2 ചനലാൽ മകന 41

3 അനഗഹ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിഫാറ എസ മകള 46

2 ഗാലിബഷാ എസ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മരളീധരൻ മകന 52

2 രാധാമണി പി മകള 49
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,െപരമണ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരമണ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിനിത എം , കനമൽ ഹൗസ ,െപരമണ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-10-2014  -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 ശാരദ മാതാവ 76

2 ബിനിത എം ഭാര് 37

3 അപർണ െക മകള 16

4 അഭിനവ െക മകന 14
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4-11456/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ      േഗാപി ദാസൻ വി സി ,

ൈവലേശരിഹൗസ,മലപറമിൽ,,െമഡികൽ േകാേളജ പിഒ േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള

ലിജിനദാസ വി , ൈവലേശരി ഹൗസ,മലപറമിൽ ,െമഡികൽ േകാേളജ പി ഒ േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക

െനലിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2021  -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:െക4-11458/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    െവേങരി   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ       ആമിന  െക  പി  ,

എേടാളികണിഹൗസ,കാരപറമ്പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    െവേങരി  വിേലജില    പേരതയെട  മകന  ചിറകൽ  അഹമദ  നജീബ  ,

എേടാളികണിഹൗസ,കാരപറമ്പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   െവേങരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട 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 ലിലി ലളിത സി പി ഭാര് 60

2 ലിജിനദാസ വി മകള 35

3 ലിജിത് ദാസ വി ജി മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അസ മകള 64

2 ചിറകൽ അഹമദ നജീബ മകന 62

3 െക പി ജൈബരിയ മകള 60

4 സഫറ െക പി മകള 58

5 അനസബിൻ അഹമദ മകന 56

6 സീറന ടി ഇ മകള 54
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നമര:െക4-11464/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ ടി,  ൈകലാസ ഹൗസ

,െമഡികൽ േകാേളജ,േകാവർ ,പാലാഴി, എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജിത് ടി , ൈകലാസ ഹൗസ

,െമഡികൽ േകാേളജ,േകാവർ ,പാലാഴി,, േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-01-2021 -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. 

 
നമര:െക4-11467/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   െനലിേകാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പതനാഭൻ പി  െക

തപസ്,വിലിഗൽ  േകാടകന്  ,േചവായർ  പി  ഒ  ,   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സത്വതി സി ,

തപസ്,വിലിഗൽ േകാടകന് ,േചവായർ പി ഒ , , േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2021  -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:െക4-11471/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    ഏലതര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ       സധീഷ  കമാർ  ,

െകാറിെൻറകനിയിൽ ഹൗസ,െപരനിരിതി,എലതർ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകള അഞലി എസ

കമാർ , െകാറിെൻറകനിയിൽ ഹൗസ,െപരനിരിതി,എലതർ പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   ഏലതര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2021 -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമതി ഭാര് 59

2 സജിത് മകന 39

3 ബിജിലി മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്വതി സി ഭാര് 65

2 സിജി വി െക മകള 40

3 സഭീഷ മകന 38

4 ധന് മകള 36
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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:െക4-11472/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഏലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിന  പരതറ ഹൗസ,പതർ

,പതിയങാടി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഏലതര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഗഫർ പി ,   പരതറ ഹൗസ,പതർ ,പതിയങാടി പി ഒ   ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021 -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:െക4-11474/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഏലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ         െക എം ൈലല , ഷംന

േകാേടജഹൗസ  ,കണംകളങര  ,എരഞികൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏലതര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ മമിളികനത്

ഉമർ , ഷംന േകാേടജ ഹൗസ ,േചമേഞരി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ഏലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിനി ഭാര് 38

2 അഞലി എസ കമാർ മകള 19

3 അഭിരാമി എസ കമാർ മകള 13

4 ൈമഥിലി മാതാവ 62

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റസാക് പി മകന 69

2 കടീബി പി മകള 61

3 അബൾമജീദ പി മകന 60

4 സകീന പി മകള 55

5 മസഫ പി മകന 53

6 ഗഫർ പി മകന 47
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നമര:െക4-11478/ 2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ       മാള അമ , കിഴേക

േകാലാേഞരി,ജനതാ  േറാഡ,കരവേശരി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവേങരി  വിേലജില   പേരതയെട മകന ചനൻ ടി , കിഴേക

േകാലാേഞരി,ജനതാ േറാഡ,കരവേശരി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െവേങരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-04-2021  -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:െക4-11479/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   ഏലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബരാജ,   േമേകാത്

ഹൗസ,എലതർ പി ഒ, എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ഏലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ബബിന പി  ,  േമേകാത്  ഹൗസ,എലതർ പി  ഒ,,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2020 -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:െക4-11481/2021 22-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മമിളികനത് ഉമർ ഭരതാവ 68

2 ഷമീം മമിളികനത് മകന 37

3 ഷംന എം െക മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനൻ ടി മകന 70

2 ഭാനമതി മകള 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീന െക െക ഭാര് 55

2 ബബിന പി മകള 32

3 ബിൻസി പി മകള 28

4 ബിനജ പി മകള 25
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  േകാഴിേകാട  താലകില    േചളനർ   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   നസീമ   ,നഫ

വീട,പാലത്,േചളനർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി േചളനർ    വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അബൾ അസീസ , മണനാടത് െപായിൽ ,നഫ

വീട,പാലത്,േചളനർ , േബാധിപിച അേപക  ,േചളനർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2010  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾ അസീസ ഭരതാവ 62

2 െഫമിജാസ മകന 38

3 െഫമിത മകള 35

4 പാതമ മാതാവ 72
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4-11482/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    തലകളതര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അേശാകൻ  െക  ,

കാലങാട്,തലകളതർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    തലകളതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അവിനാഷ എ െക ,  കാലങാട്,തലകളതർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-2014 -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:െക4-11483/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചളനർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവാനനൻ,  െവളതാറമത്

ഹൗസ ,താമരേശരി േദശം ,േചളനർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി േചളനർ    വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സപഭ ,  െവളതാറമത് ഹൗസ

,താമരേശരി േദശം ,േചളനർ , േബാധിപിച അേപക  േചളനർ   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈ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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേലഖ ഭാര് 54

2 അഖില െക മകള 34

3 അവിനാഷ എ െക മകന 31

4 േസാന എ െക മകന 27

5 മാധവി മാതാവ 84

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമ മാതാവ 63

2 സപഭ ഭാര് 37

3 േതജ വി മകള 11

4 തനിഷക് വി മകന 9
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നമര:െക4-11484/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശയനം  നേങാലത്

താഴത്ഹൗസ,േചവായർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    െനലിേകാട  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  ൈഷനി  ,  നേങാലത്

താഴത്ഹൗസ,േചവായർ , േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

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:െക4-11486/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   പനീരാങാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിേകാര വി  സി

വടെകചാലിൽ ,പാലാഴി,പി  ഒ  ഗരവായരപൻ േകാേളജ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനീരാങാവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈബജ വി സി ,

വടെകചാലിൽ ,പാലാഴി,പി  ഒ  ഗരവായരപൻ േകാേളജ ,  േബാധിപിച അേപക   പനീരാങാവ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2011 -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:െക4-11488/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    തലകളതര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഹാരിസ  എൻ  വി

ബിലാൽഹൗസ,ചീേകാളി,തലകളതർ,അനേശരി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷനി ഭാര് 40

2 സേരാജിനി മാതാവ 85

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷവലി െക മകള 63

2 േമാഹനസനരൻ വി സി മകന 62

3 പജിത കമാരി വി സി മകള 60

4 രത കമാരി വി സി മകള 58

5 മേനാഹരൻ വി സി മകന 65

6 മേനാജകമാർ വി സി മകന 51

7 ൈബജ  വി സി മകന 47

8 ബിജി വി സി മകള 45
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലകളതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റയഹാനത് ,

ബിലാൽഹൗസ,ചീേകാളി,തലകളതർ , േബാധിപിച അേപക   തലകളതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2021 -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 ൈറഹാനത് പി െക ഭാര് 45

2 െജസീന എൻ വി മകള 31

3 െജനീഷ എൻ വി മകള 30

4 െമാഹസിന എൻ വി മകള 26

5 മഹമദ റഫീഖ സേഹാദരൻ 50

6 യനസ ടി പി സേഹാദരൻ 48

7 അബൾ സമദ സേഹാദരൻ 46

8 ആമിനയ മാതാവ 75
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 4-10771/2021 15-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    േവേങരി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഭാസകരൻ   എം,

നാഗതാൻപറമ്, സിവിൽേസഷൻ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന അനിൽകമാർ,  നാഗതാൻപറമ്,  സിവിൽേസഷൻ പി  ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-11-2020 -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:െക 4-10772/2021 15-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില േചവായര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ മമദ േകായ വി പി,  ഫഹി േകാടജ

,  വനിത  േഹാസലിന  സമീപം,  വലിയപറമിൽ െതക്,  േമരികന്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ബൽകീസ ബാന

വലിയകത്,  വലിയപറമിൽ,  േമരികന്  പി  ഒ,  േബാധിപിച  അേപക   േചവായര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2021  -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:െക 4-10774/2021 15-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിൽകമാർ മകന 56

2 േഹമലത മകള 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബൽകീസ ബാന വലിയകത് ഭാര് 56

2 ഫഹി വലിയപറമിൽ മകള 36

3 ഹസീഫ മഹമദ േകായ മകന 33

4 ൈഹറസ വി പി മകന 28

5 ഫവാസ വലിയപറമിൽ മകന 21

6 ഫാതിമ മാതാവ 91
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 േകാഴിേകാട താലകില   േവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഷപ,  കിഴേകടത്, കാരപറമ്

പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭരതാവ ശീനിവാസൻ െക, കിഴേകടത്, കരികംകളം, കാരപറമ് പി ഒ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2016  -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:െക 4-10776/2021 15-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില േചളനർ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അബൾ ഹമീദ എം പി,  സൽബാസ,

പാലത്  പി  ഒ,  കേകാടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് െസൽമ  ഹമീദ, സൽബാസ, പാലത് േബാധിപിച അേപക

േചളനർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2021  -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:െക 4-10779/2021 15-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   ഏലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാന,   കണിയിൽ ഹൗസ

,  പതിയാപ,  പതിയങാടി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏലതര വിേലജില   പേരതയെട മകന സേരഷൻ െക, കണിയിൽ, പതിയാപ,

പതിയങാടി പി ഒ േബാധിപിച അേപക   ഏലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീനിവാസൻ െക ഭരതാവ 72

2 സനജ െക മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇമിചായിശ മാതാവ 86

2 െസൽമ ഹമീദ ഭാര് 56

3 ബാസിൽ ഹമീദ എം പി മകന 39

4 നജമൽ ഹമീദ എം പി മകന 35

5 ജാസിൽ ഹമീദ എം പി മകന 34
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 4-5098/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   േചളനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന,  തേറാൽ ഹൗസ,

താമരേശരി േദശം, ആകംപറമത് (H), േചളനർ, േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന മേഹഷകമാർ ടി,  തേറാൽ ഹൗസ,

താമരേശരി േദശം, ആകംപറമത് (H), േചളനർ, േകാഴിേകാട  േബാധിപിച അേപക   േചളനർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    20-01-2016 -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:െക 4-6339/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില േചളനർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രതനകമാർ ടി പി,  െതയമാടി കണി

,  കഷണകപ,  േചളനർ  പി  ഒ,  േകാഴിേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ഷിജ െക, െതയമാടി കണി, കഷണകപ,

േചളനർ പി ഒ, േകാഴിേകാട  േബാധിപിച അേപക   േചളനർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനരമാർ   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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരഷൻ െക മകന 55

2 ദിേനശൻ െക മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേഹഷകമാർ ടി മകന 44

2 സേമഷ കമാർ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീത ടി പി മാതാവ 82

2 ഷീജ െക ഭാര് 46

3 ആഷിൻരാജ ടി പി മകന 10

4 അനാമിക ടി പി മകള 10
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നമര:െക 4-11452/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  െനലിേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വി ബാബ,   പി വി ബി ഹൗസ

, പനചിങൽ താഴത് പി  ഒ,  െനലിേകാട, േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ബബജിത്,  പി  വി  ബി ഹൗസ,

പനചിങൽ താഴത് പി ഒ, െനലിേകാട, േകാഴിേകാട ,  േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2021 -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:െക 4-11454/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭരതൻ,  െകാേലരി വീട, േവേങര

ി പി ഒ, േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന സജീഷ കമാർ, െകാേലരി വീട, േവേങരി പി ഒ, േകാഴിേകാട  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-11-2020  -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:െക 4-6425/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിർമല െക,    LE -6  ക്ാർേടഴസ

,  െമഡികൽ  േകാേളജ  ക്ാമസ,  േകാഴിേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട ഭരതാവ ശിവദാസൻ, LE -6  ക്ാർേടഴസ,

െമഡികൽ േകാേളജ ക്ാമസ, േകാഴിേകാട  േബാധിപിച അേപക   െചലവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-03-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനമതി പി െക ഭാര് 65

2 ബബജിത് മകന 40

3 ബജിത് മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്നാരായണൻ മകന 49

2 സേനാഷ കമാർ മകന 46

3 സജീഷ കമാർ മകന 44

4 സേലാചന ഭാര് 72
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 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 ശിവദാസൻ ഡി ഭരതാവ 59

2 നവമിരാജ മകള 28

3 നിദിന ടി എസ മകള 21

4 നിദിൻ ടി എസ മകന 19
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NOTICE

 
നമര:െക3-12828/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹറ ടി, പളപറമ് ഹൗസ

, പവാട്  പറമ്  പി  ഒ,  െപരവയൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരവയല വിേലജില   പേരതയെട മകന സിറാജദീൻ പി പി , പളപറമ് ഹൗസ,

പവാട്  പറമ്  പി ഒ, െപരവയൽ, േബാധിപിച അേപക   െപരവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-09-2018-ല മരണെപടതായം

പേരതയെട 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. 

 
നമര:െക3-12827/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബഷീർ െക പി, എരഞികൽ

താഴംെപാറ,  പവാട്  പറമ്  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െപരവയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  റബീന െക എം,  എരഞികൽ

താഴംെപാറ, പവാട്  പറമ് പി  ഒ, േബാധിപിച അേപക   െപരവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര

താെഴയള   ലിസില  കമ 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി പി മഹമദ മസഫ കഞിതങൾ ഭരതാവ 62

2 സിറാജദീൻ പി പി മകന 37

3 സഹീദാബി മകള 30

4 സാഹിബശാദ പി പി മകന 22

5 ൈസനബ മാതാവ 72

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അൈസനാർ പിതാവ 71

2 ഉമതി മാതാവ 64

3 റബീന െക എം ഭാര് 36

4 മഹമദ റഹീസ െക പി മകന 17
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നമര:െക3-12824/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവദാസൻ എം പി, േമേലപറപള

ി ഹൗസ, പനീരാങാവ പി ഒ, െപരമണ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരമണ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചനമതി എം പി, േമേലപറപളി ഹൗസ,

പനീരാങാവ പി ഒ, െപരമണ, േബാധിപിച അേപക   െപരമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

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:െക5-12760/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവദാസൻ, തേചാറകണിയിൽ

,  ഒഴയാടി,  കനമംഗലം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരവയല വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിജ എം െക, പാലേകാട്പറമ് വീട,

െപരിെങാളം പി ഒ,  െപരവയൽ, േബാധിപിച അേപക   െപരവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-11-2020-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. 

 
നമര:െക5-12607/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷ,  താെഴ വിളകാട് പറമ്

,  പവാടപറമ്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരവയല വിേലജില   പേരതയെട മകന അബ സമദ, താെഴ വിളകാട്  പറമ്, പവാടപറമ്,

5 ഫാതിമ റിസഫ െക പി മകള 13

6 റബീഹ െക പി മകന 8

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനമതി എം പി ഭാര് 58

2 അഖിൽ എം പി മകന 31

3 നിഖില എ പി മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി ഭാര് 54

2 ൈബജ എം െക മകന 39

3 ബിജ എം െക മകന 38

4 ബിജി എം െക മകള 36
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േബാധിപിച അേപക   െപരവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2021-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:െക5-12597/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ, മാേട്രി, കറികടവ,

െചറപ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ, മാേട്രി, കറികടവ, െചറപ  േബാധിപിച അേപക

മാവര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-2021-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:െക5-12567/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സശീല,  വാപേനാട്, കളരികണി

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കനമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി സൗദാമിനി, ചരപിലാകിൽ കാരനർ  േബാധിപിച അേപക   കനമംഗലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-11-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബസമദ മകന 44

2 ബഷറ മകള 42

3 സാബിറ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ മകള 56

2 അബസലാം മകന 53

3 ഫാതിമ മകള 51

4 ൈസനബ മകള 47

5 മഹമദ മകന 46

6 ൈസതലവി മകന 44

7 ഹമീദ മകന 39

8 ബഷറ മകള 36

9 അബൽ ജമാൽ മകന 34
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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. 

 
നമര:െക5-12550/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൗദാമിനി,  കറപശംകണിയിൽ

ഹൗസ, േകാേനാട്  പി ഒ, േപാലർ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതയെട മകന വാസേദവൻ, കറപശംകണിയിൽ ഹൗസ,

േകാേനാട്  പി ഒ, േപാലർ  േബാധിപിച അേപക   കരവടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2021 -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:െക5-12548/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകായകടി,  മരതാെലാടിയിൽ

ഹൗസ, കറവടർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കരവടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ,  മരതാെലാടിയിൽ ഹൗസ, കറവടർ പി  ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-11-2000-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 സൗദാമിനി സേഹാദരി 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വാസേദവൻ മകന 58

2 ബാലകഷൻ മകന 56

3 പഷ മകള 53

4 പസീത മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മസ മകന 66

2 ആമിന മകള 63

3 ഫാതിമ മകള 58

4 ൈസനബ മകള 54

5 മഹമദ മകന 48

17860 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:െക5-12547/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി പി േകായടി,  േചേമാളി പറമ

് ഹൗസ, പറമിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കരവടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ൈസനബി,  േചേമാളി  പറമ്  ഹൗസ, പറമിൽ പി  ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബി ഭാര് 56

2 മസദ മകന 39

3 മഹമദ ഹാരിസ മകന 38

4 ഷകീല ഭാന മകള 35
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-12159/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കറികാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ ഗഫർ,  പളതാേഞരി

മീതൽ, കനമംഗലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറികാടര വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ േകായ, കണകാടൻ െപായിൽ, മീതൽ, പാറകളം

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2021-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:െക5-12144/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കറികാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാലതി പി, മാടേഞരി, െപരിങളം

പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറികാടര വിേലജില   പേരതയെട മകന ബിജ എം, മാടേഞരി, ൈപേങാടപറം, കനമംഗലം

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2020 -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. 

 
നമര:െക5-12134/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വനജ പി,   പളിയളകണിയിൽ, മാവർ

  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മാവര വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി ദമയനി, പൽപറമിൽ, ചലർ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   മാവര വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകായ പിതാവ 69

2 ആമിന മാതാവ 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന എം മകള 45

2 ബിജ എം മകന 42
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

01-2020  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-12129/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീരാമി ഉമ,  െനയ് വീട പറമ്

, ആർടസ േകാേളജ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതയെട മകന റസാക് െക, െനയ് വീട പറമ്, ആർടസ േകാേളജ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-10-1997 -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:െക5-12126/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റഖിയ,  നമി വീട, േകാേണാട് പ

ി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കരവടര വിേലജില   പേരതയെട മകന മസഫ, നമി വീട, േകാേണാട് പി ഒ േബാധിപിച അേപക   കരവടര വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദമയനി സേഹാദരി 73

2 ശാന സേഹാദരി 67

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റസാക് െക മകന 58

2 ആയിശബി െക മകള 53

3 േപാക മകന 67

4 ഹംസ മകന 52

5 ആമിനബി  (മരണെപട മകൻ മമതേകായ എനവരെട
ഭാര്)

മകെന ഭാര് 68

6 ജംഷീർ  (മരണെപട മകൻ മമതേകായ എനവരെട മകൻ) പൗതൻ 49

7 സീനത്  (മരണെപട മകൻ മമതേകായ എനവരെട
മകൾ)

പൗതി 48

8 നാസർ (മരണെപട മകൻ മമതേകായ എനവരെട മകൻ) പൗതൻ 44

9 തനജ  (മരണെപട മകൻ മമതേകായ എനവരെട മകൾ) പൗതി 43

10 റസിയാബി (മരണെപട മകൻ മമതേകായ എനവരെട
മകൾ)

പൗതി 38
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-

04-2019-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-12090/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നീേലശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യേശാദ, പാറകൽ പതിേയാടിൽ

,  നീേലശ്രം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    നീേലശ്രം വിേലജില   പേരതയെട മകള അഞേമാൾ, പാറകൽ പതിേയാടിൽ, നീേലശ്രം

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-1992 -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:െക5-11487/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നീേലശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലി,  പേടരി, കുരടി, നീേലശ

്രം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നീേലശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ, പേടരി, കുരടി, നീേലശ്രം   േബാധിപിച അേപക   നീേലശ്രം വിേല

ജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

04-05-2000-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 ഫാതിമ മകള 69

2 മഹമദ മകന 67

3 സൈബദ മകള 60

4 അസ മകള 56

5 മസഫ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഞേമാൾ പി പി മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ മകന 70
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നമര:െക5-5696/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ,  നാലപരകൽ, കണിപറമ് പി

ഒ  മാവർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാവര വിേലജില   പേരതയെട മകള േരശ, നാലപരകൽ, കണിപറമ് പി ഒ മാവർ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-02-2006-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:െക5-4583/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   നനമണ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  അമിണി,  നാഗതിങൽ

െപായിൽ  ഇലം,  നനണ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നനമണ  വിേലജില   പേരതയെട മകന രഞിത് എൻ, നാഗതിങൽ െപായിൽ,

നനണ  േബാധിപിച അേപക   നനമണ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    26-02-2016-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. 

2 കഞി മഹമദ മകന 65

3 ഹസൻ േകായ മകന 56

4 മറിയമ മകള 53

5 മജീദ മകന 49

6 സഫിയ മകള 48

7 ജമീല മകള 47

8 കദീജ മകള 46

9 യസഫ (മരണെപട മകൾ ആമിനയെട ഭർതാവ) മകളെട ഭർതാവ 66

10 മഹമദ കടി  (മരണെപട മകൾ ആമിനയെട മകൻ) പൗതൻ 42

11 അബൽ ഹമീദ  (മരണെപട മകൾ ആമിനയെട മകൻ) പൗതൻ 41

12 ജൈബരിയ  (മരണെപട മകൾ ആമിനയെട മകൾ) പൗതി 38

13 അലി  (മരണെപട മകൾ ആമിനയെട മകൻ) പൗതൻ 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരശ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഞിത എൻ മകള 40

2 രഞിത് എൻ മകന 38
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നമര:െക5-12540/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ എം,  വയലികണ

ി ഹൗസ, മണടത് പറമ്, കലായ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശിവദാസൻ, നടവീടിൽ ഹൗസ, കലായ

പി ഒ േബാധിപിച അേപക   പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-01-1992-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. 

 

3 തനജ എൻ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപാലകഷൻ എൻ വി മകന 66

2 ശിവദാസൻ എൻ വി മകന 61

3 സദാശിവൻ എൻ വി മകന 55

4 പഷ എൻ വി മകള 51

5 മീന എൻ വി മകള 54
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Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 5-12544/ 021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    കരവടര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   നാരായണൻ  നായർ

പാണിപനതിൽ താഴം, താെഴാടിയിൽ ഹൗസ , പറമിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ബബിത , പാണിപനതിൽ താഴം, താെഴാടിയിൽ ഹൗസ ,

പറമിൽ പി ഒ , ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

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:െക5-12545/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    കരവടര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഉമർ  ഫാറഖ  എ  സി,

ആപറചാലിൽ ഹൗസ, പറമിൽ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    സീനത് െക , ആപറചാലിൽ ഹൗസ, പറമിൽ പി ഒ ഈ ഓഫീസിൽ േബാധിപിച

അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.     ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1  നെറ

സംരകണതിലാണ. 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 കമല ഭാര് 65

2 ബിന മകള 45

3 ബീന മകള 41

4 ബിജിത മകള 39

5 ബബിത മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീനത് െക ഭാര് 43

2 ഫാസിൽ എ സി മകന 23

3 ഫാതിമ എ സി മകള 18

4 അലി അകബർ മകന 14
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നമര:െക5-12546/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാർ എം െക,  െസകലർ

,  കഴിയാങൽ  െപായിൽ  ഹൗസ,  പറമിൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   സർജിത് എം െക , കഴിയാങൽ െപായിൽ ഹൗസ,

പറമിൽ പി ഒ , ഈ ഓഫീസിൽ േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

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:െക5-12549/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില കരവടര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എ രവീനൻ, ൈമഥിലി  ഹൗസ,

െചമേകാട് പറമ്, പറമിൽ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    രശമി , ൈമഥിലി ഹൗസ, െചമേകാട് പറമ്, പറമിൽ പി ഒ, ഈ ഓഫീസിൽ

േബാധിപിച  അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-09-2021 -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:െക5-12757/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ബീരാൻേകായ,   c/o ഫാതിമ,

പാറായിപറമ്  ഹൗസ,കലായ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  റിയാസ, പാറായിപറമ് ഹൗസ, കലായ പി ഒ, പനിയങര , േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    11-12-2008  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സർജിത് എം െക മകന 30

2 സാലിമ എം െക മകള 31

3 റീജ വി ഭാര് 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ സിത ഭാര് 55

2 എ രശമി മകള 28

3 എ ലകി മകള 23
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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. 

 
നമര:െക5-12762/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാധരൻ പി,  മണികളംെപാറ

, െപരമണ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി ഗേയഷ എം പി  മണികളംെപാറ, െപരമണ പി ഒ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക    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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-12764/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതാകി  അമ,  താെഴ

െകാലകാംപറമത്, പനീരാങാവ പി ഒ   എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഗിരീഷമാർ , താെഴ െകാലകാംപറമത്, പനീരാങാവ പി ഒ ഈ ഓഫീസിൽ

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല പി മകള 57

2 ഷാഹിദ പി മകള 49

3 റിയാസ പി മകന 46

4 സഹറാബി പി മകള 44

5 റമിഷ പി മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യേശാദ ടി പി ഭാര് 60

2 ഗേയഷ എം പി മകന 40

3 ഗജിഷ എം പി മകള 38

4 ജിേനഷ എം പി മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശകനള എം മകള 59
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നമര:െക5-12784/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീനാകിയമ,  വളികനപറമിൽ

, പനീരാങാവ പി  ഒ  എനവരെട  അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  വീേരനകമാർ , െതെകവളികനപറമിൽ, പനീരാങാവ പി ഒ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക

 വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാൾ     06-04-2021  -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:െക3-12789/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണേഞരി പതർ ഗണപതി,

കണേഞരിപതർ, പനീരാങാവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പഭാകരൻ , കണാേഞരി പതർ, പതർമഠം, പനീരാങാവ പി ഒ , ഈ ഓഫീസിൽ

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-1994  -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:െക5-12802/2021  22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമദകടി  എന േകായ,

2 ശ്ാമള എം മകള 57

3 പമീള എം മകള 55

4 വതല എം മകള 53

5 സശീല എം മകള 50

6 ഗിരീഷകമാർ എം മകന 47

7 ദിേനഷമാർ എം മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വീേരനകമാർ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനമതി മകള 79

2 സേരാജിനി മകള 72

3 പഭാകരൻ മകന 69

4 ലക്മി മകള 76
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പാരിെതാടി,  പാറകണം,  െപരമണ,പനീരാങാവ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     ജഹാംഗീർ  ടി  പി  ,  ൈബതൽ ഹാദി,  പാറകണം,

പനീരാങാവ പി ഒ,െപരമണ ഈ ഓഫീസിൽ േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷാബി ടി പി ഭാര് 63

2 ൈഫസൽ ടി പി മകന 50

3 ഷാജഹാൻ ടി പി മകന 47

4 ജഹാംഗീർ ടി പി മകന 44

5 ൈഫസൽ ടി പി മകന 43

6 െസജിത് ടി പി മകന 39
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-12805/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    െപരമണ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശിവദാസൻ  സി  എം,

അരിപാപറത് െപായിൽ, െപരമണ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പസീദ  സി  എം  ,  അരിപാപറത്  െപായിൽ,  െപരമണ ഈ ഓഫീസിൽ

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    22-11-2017  -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:െക5-12811/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    കനമംഗലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സേരാജിനി  അമ,

അംബികാപരി,  പിലാേശരി  പി  ഒ,    എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    സത്പസാദ , അംബികാപരി, പിലാേശരി പി ഒ, കനമംഗലം  ഈ ഓഫീസിൽ

േബാധിപിച  അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    26-10-2020 -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. 

 
നമര:െക5-12813/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    കനമംഗലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അമ അമ െക  പി,

കണകംപറതിൽ ഹൗസ, പിലാേശരി പി ഒ   എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസന സി എം ഭാര് 59

2 പസീദ സി എം മകന 35

3 പസീത സി എം മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്പസാദ മകന 56

2 സത്പഭ മകള 53
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െക പി ബാബരാജൻ, കണകംപറതിൽ ഹൗസ, പിലാേശരി പി ഒ, കനമംഗലം  ഈ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 14-10-2020 -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. 

 
നമര:െക5-12820/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െകാടിയതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ കഞി,  മംഗലപള

ി ഹൗസ, പാറേതാട,  ൈമസർമല  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പാതമ ,  മംഗലപളി ഹൗസ, പാറേതാട,  ൈമസർമല ഈ ഓഫീസിൽ

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-09-2018  -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:െക3-12826/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസകരൻ സി  െക,

േമകടപറമത്,  പവാടപറമ്  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   റനീഷകമാർ െക എം , കളതിൽ ഹൗസ, പവാടപറമ് പി ഒ ഈ ഓഫീസിൽ

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-2006  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പി ശീനിവാസൻ നായർ മകന 62

2 െക പി ബാബരാജൻ മകന 57

3 െക പി ചനമതി മകള 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ ഭാര് 61

2 ൈമമന മകള 50

3 ജൈമലത് എം എം മകള 42

4 റംലത് എം എം മകള 38

5 ൈലല എം എം മകള 36

6 നസീർ എം മകന 47
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-12829/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹാരിസ,  െചേങാടകഴിയിൽ

മീതൽ, പളിതാഴം, കായലം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   സിഫാന , െചേങാടകഴിയിൽ മീതൽ, പളിതാഴം, കായലം പി ഒ ഈ ഓഫീസിൽ

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-12-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ൈമനർമാരെട രകിതാവ സിഫാന(മാതാവ).  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:െക3-12830/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം െക,  െകാണാറമത

്  വിരപിൽ,  െപരവയൽ പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മഹമദ ഷാനിബ െക ,  െകാണാറമത് വിരപിൽ, െപരവയൽ പി  ഒ  ഈ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-11-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി ഭാര് 72

2 േശാഭന മകള 57

3 പസന മകള 56

4 ശശികമാർ മകന 53

5 അനിത മകള 52

6 പകാശകമാർ െക എം മകന 48

7 റനീഷകമാർ െക എം മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബബകർ പിതാവ 68

2 ൈലല മാതാവ 58

3 സിഫാന ഭാര് 33

4 ഷഹാന ഫാതിമ മകള 12

5 ഹദ ഫാതിമ മകള 10

6 ഫാതിമ ഹനീന മകള 7
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നമര:െക5-12755/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   താഴേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ   അനരിചേപായ  അബറഹിമാൻ  െക പി,

േചനാoകനത്,  േചനമംഗലർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അബലതീഫ െക പി , അനഗഹം, േചനമംഗലർ പി ഒ, മകം, താഴേകാടഈ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-07-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷാബി ഭാര് 46

2 മഹമദ ഷാനിബ െക മകന 25

3 ഫാതിമ ശബനം മകള 23

4 മഹമദ ഷബാഹ െക മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞായിശ പി സി മാതാവ 86

2 ആമിന െക ഭാര് 65

3 മസഅബ െക പി മകന 42

4 അബലതീഫ െക പി മകന 39

5 ഹസ െക പി മകള 37

6 ആരിഫ െക പി മകള 34
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-10998/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപകടൻ നായർ ടി  പി,

കീരംപളിപറമ്  തിരവണർ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബാലചനൻ ടി െക , കീരപളിപറമ്

തിരവണർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2021 -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:െക5-11001/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയലകി, മടങാളി താെഴ പറമ

്  പനിയങര  കലായ  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതയെട മകന മണികണൻ , മടങാളി താെഴ പറമ്

പനിയങര കലായ പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-06-2020 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസതമാധവൻ ടി െക മകന 66

2 ബാലചനൻ ടി െക മകന 64

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷേവണി ആർ മകള 54

2 ചിത മകള 46

3 ശിവകമാർ മകന 45

4 സന്ാറാണി മകള 43

5 മണികണൻ മകന 42

6 ബിന മകള 35

7 കഷകമാർ മകന 40
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നമര:െക5-11022/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  നനണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന , െനലികനമൽ വീട നനണ

ട  േപാസ്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  നനണ  വിേലജില   പേരതയെട മകള ജിഷ എൻ െക , േതാടപതിേയാടിൽ വീട നനണ പി ഒ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2015 -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:െക5-11508/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എളമിര,  ചാലിൽ ഹൗസ  മടാേഞരി

 മടവർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഇയതിര , ചാലിൽ മടാേഞരി  മടവർ , േബാധിപിച അേപക

മടവര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-1992  -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:െക5-12972/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   ചാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈബജ ,  വഴിേപാകി

ൽ  കഴേകാട  ചാതമംഗലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിഷ എൻ െക മകള 46

2 ജിനീഷ എൻ െക മകന 44

3 ജിജീഷ എൻ െക മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇയതിര സി ഭാര് 74

2 ശിവൻ സി മകന 51

3 സനിത മകള 48

4 ശീലത സി മകള 46

5 ചനിക                  (മരണെപട മകൻ ചനെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 51

6 വിനീഷ കമാർ                   ടി         മകൻ പൗതൻ 36

7 വിജിഷ                         ടി         മകൾ പൗതി 35

8 വിജില                          ടി          ടി പൗതി 30
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൗമ് സി െക , വഴിേപാകിൽ

കഴേകാട ചാതമംഗലം , േബാധിപിച അേപക   ചാതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈ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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി മാതാവ 61

2 സൗമ് സി െക ഭാര് 35

3 സൗമിത് ൈബജ മകന 4 months
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5 -10992/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ എം , േമേചരി ഹൗസ

്  ചകകടവ  കലായ  േപാസ്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ മകള പഭിഷ എം , േമേചരി ഹൗസ ചകംകടവ

കലായ പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-02-2021 -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:െക5-10993/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയരാജൻ ടി,   വനനം

പയാനകൽ  കലായ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മേനാജ കമാർ , വനനം പയാനകൽ

കലായ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2021 -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:െക5-10994/2021 22-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പജല എം മകള 41

2 പസിനി എം മകള 38

3 പഭിഷ എം മകള 36

4 വതല എം ഭാര് 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകികടി സി ഭാര് 67

2 മേനാജ കമാർ ടി മകന 48

3 രഞിത് കമാർ ടി മകന 47

4 ൈബജ ടി മകന 46
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  േകാഴിേകാട  താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായീൻേകായ എസ,

െസയാകൻറകത് കപകൽ കലായ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അസ , െസയാകൻറകത് കപകൽ

കലായ പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2018 -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 അസ ഭാര് 57

2 താഹിറ മകള 40

3 നൗഷാദ മകന 38

4 ജംഷീദ മകന 36
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-12807/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണൻ,  മതവനേമതൽ

,  പതർമഠം,  പനീരാങാവ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ശിവദാസൻ എം എം, മതവനേമതൽ ഹൗസ, ഇലതതാഴം, പനീരാങാവ പി ഒ ഈ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി

താെഴ പറയനയാൾ  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 ശിവദാസൻ എം എം മകന 52

21st December 2021Revenue Department17881
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-11836/2021 15-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജമീല  മസാമികണി  ഹൗസ

പതിയങാടി   െവസ്  ഹിൽ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന സലീം  എം െക , മസാമികണി  ഹൗസ  പതിയങാടി  െവസ്

ഹിൽ പി ഒ േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-11-2015 -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:െക3-11837/2021 15-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലിേകായ  െക എം സി  പമഖം

ഹൗസ  കലായി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന മഹമദ മസഫ , അറബിനകം  േനാർത് േബപർ േബാധിപിച അേപക

േബപര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-12-1993  -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:െക3-11838/2021 15-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സലീം  എം െക മകന 43

2 സിറാജദീൻ മകന 31

3 ഫാതിമ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബഷീർ മകന 60

2 റംല ബീഗം മകള 54

3 മഹമദ മസഫ മകന 53

4 ആരിഫ മകള 50
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 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ പചാട്  പടനയിൽ

ഹൗസ  ചാലിയം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള വിജയശീ പി , പടനയിൽ ഹൗസ  ചാലിയം പി ഒ  േബാധിപിച അേപക

കടലണി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-10-1986  -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:െക3-11839/2021 15-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപമൻ  േകലേഞരി ഹൗസ

തപായംെതാടി   ബി  ജി   േറാഡ  െവസ്  ഹിൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്  രാജി  െക പി  ,  േകലേഞരി ഹൗസ

തപായംെതാടി   െവസ് ഹിൽ പി ഒ േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2021 -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. 

 
നമര:െക3-11840/2021 15-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിചീവി  െചമാൻ  തറകൽ

ഹൗസ  മാങാവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള ബഷറ  സി ടി , ഫൗസിയ മൻസിൽ  െകാേമരി പി ഒ  േബാധിപിച അേപക

വളയനാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2005  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവ  പി ഭാര് 76

2 പതിനി പി മകള 55

3 വിജയശീ പി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജി െക പി ഭാര് 49

2 പബീന മകള 20

3 നനന മകള 18

4 സൗമിനി മാതാവ 79
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-11841/2021 15-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈഹു സി ടി  െചമൻ  തറക

്കൽ   ഹൗസ   മാങാവ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള ബഷറ  സി ടി  ,  ഫൗസിയ മൻസിൽ  െകാേമരി  പി  ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2006 -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:െക3-11843/2021 15-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസാൻകടി  ഹാജിൻെറ െതാട

ക  ബീരാൻേകായ   ഷംനാസ  പടനപിലാവ  പറമ്  തചമലം  േറാഡ   അരീകാട  നലളം  പി  ഒ    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ

മകള ഷംന െക ടി , പി എസ  നിവാസ  കളങരകണി  േഗാവിനപരം പി ഒ  പതിയപാലം  കതിരവടം  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2019  -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 അസാബി മകള 54

2 ഫൗസിയ മകള 48

3 ബഷറ മകള 47

4 അഫൽ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അസാബി മകള 54

2 ഫൗസിയ മകള 48

3 ബഷറ മകള 47

4 അഫൽ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആരിസ മകന 51

2 ൈഫസൽ മകന 46

3 ഫിേറാസ മകന 45
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-11844/2021 15-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല  കരിമാടം  വയൽ

െകാളതറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന സജയൻ പി െക , കരിമാടം വയൽ ഹൗസ  കണായിേതാട െകാളതറ പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-04-2010 -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:െക3-5732/2021 17-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനന സകമാരൻ  3/1261  ശ

ുതി   വലിയെതാടി  നടകാവ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള ലല എസ  കാപിൽ , സ്പം േചവായർ േബാധിപിച അേപക

കേചരി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2021  -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:െക3-10596/2021 17-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ കടി വളാേശരി  വളാേശര

ി   ഹൗസ  ബി  െക  ഉണീരി  േറാഡ   കാരപറമ്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയൻ പി െക മകന 56

2 അജയൻ പി െക മകന 54

3 സജയൻ പി െക മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലല എസ  കാപിൽ മകള 53

2 ജിജി എസ  കാപിൽ മകള 53
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന കിേഷാർകമാർ വി , വളാേശരി  ഹൗസ

ബി െക ഉണീരി േറാഡ  കാരപറമ് പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-04-2018 -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. 

 
നമര:െക3-10685/2021 18-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ വി ശാരിക  ഒയാസിസ

്  പുംകന്   േറാഡ രാമനാടകര   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പജിത് , ഒയാസിസ പുംകന്  േറാഡ രാമനാടകര േബാധിപിച അേപക

രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കിേഷാർകമാർ വി മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഭാവതി കനത് മാതാവ 56
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4-12350/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമല എം പി  മലയിൽ പറമത

് കേകാടി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കാേകാടി  വിേലജില   പേരതയെട മകന േമാഹനൻ ,  മലയിൽ പറമത് കേകാടി  പി  ഒ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2017 -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:െക4-12353/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹർഷചനൻ പി  പതകടിതാഴത

് അമതശീ േചളനർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െചലനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  കൗസല് ,  പതകടിതാഴത് അമതശീ േചളനർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2021 -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:െക4-12359/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െവേങറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഷഹാബദീൻ  േതാടകണ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനൻ മകന 56

2 അംബിക മകള 53

3 അജിത മകള 50

4 റീന മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കൗസല് ഭാര് 67

2 അമതാഞലി മകള 26
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ി  കടപമണിൻ  താഴം  േവേങരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവേങറി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മർഷിദ , േതാടകണി കടപമണിൻ താഴം

േവേങരി  ,  േബാധിപിച അേപക   െവേങറി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-03-2021 -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:െക4-12360/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    െവേങറി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   വീരൻ   വീരാൻ  ഫലക

കാടിൽപറമത്  േവേങരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവേങറി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശരീഫ , വീരാൻ ഫലക കാടിൽപറമത്

േവേങരി  ,  േബാധിപിച അേപക   െവേങറി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2021 -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:െക4-12361/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരൻ  പതന മഠതിൽ

കിഴകമറി കേകാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന പബീഷ പി എം , പതന മഠതിൽ കിഴകമറി കേകാടി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മർഷിദ ഭാര് 45

2 മഹമദ ഷാനവാസ മകന 28

3 മജീബ റഹമാൻ മകന 25

4 ഹഫ മകള 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇമിചായിശ െക പി ഭാര് 75

2 ശരീഫ മകന 53

3 ഹാരിസ പി മകന 52

4 സിറാജ മകന 49

5 റാഹില മകള 43

6 ഫായിസ പി മകന 45

7 നിയാസ െക പി മകന 39
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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:െക4-12362/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഏലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ െക ഭാസരൻ  ഏലകാടകണി

മാേനടത്താഴം  എലതർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജീവ , ഏലകാടകണി മാേനടത്താഴം

എലതർ ,  േബാധിപിച അേപക   ഏലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2021 -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:െക4-12364/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െവേങറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇസഹാക്  ഫാസിദമൻസിൽ

േവേങരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവേങറി വിേലജില    മകന ഇൻഷാദ ടി , ഫാസിദമൻസിൽ േവേങരി , േബാധിപിച അേപക

െവേങറി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-01-2021  -ല മരണെപടതായം  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 േദവി പി എം ഭാര് 65

2 ജിന പി എം മകള 41

3 പബീഷ പി എം മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗൗരി ഭാര് 75

2 ഇനിര ഇ െക മകള 55

3 സജീവ ഇ െക മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നസീമ സി പി ഭാര് 53

2 ഇർഷാദ ടി മകന 37

3 സർജാദ ബാബ ടി മകന 35
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നമര:െക4-12372/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െവേങറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദേകായ എന മഹമദ

് േകായ   കിഴകിനിമണിൽ േവേങരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവേങറി വിേലജില   പേരതനെറ മകന റിയാസ െക , കിഴകിനിമണിൽ േവേങരി

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-09-1997  -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:െക4-12379/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െചലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി  പി  കടി  മമി  വളപിൽ

െപായിൽ കാകർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െചലനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  കദീജ എം െക ,  വളപിൽ െപായിൽ കാകർ പി  ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-1993 -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:െക4-12380/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സീതി  നാണിയാട്  ഹൗസ ഒളവണ

പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഒളവണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന നാസർ , നാണിയാട്  ഹൗസ ഒളവണ പി ഒ , േബാധിപിച

4 ഫാസിദ ടി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റിയാസ െക മകന 40

2 മനീറ മകള 44

3 കദീജ ഭാര് 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ എം െക ഭാര് 70

2 റസാക  വി പി മകന 55

3 അഷറഫ വി പി മകന 53

4 സൗദ വി പി മകള 51

5 അബദൽ സമദ വി പി മകന 48
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അേപക   ഒളവണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2017  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാമേകായ മകന 57

2 ഹമീദ മകന 49

3 അബാസ മകന 51

4 അബൽ ലതീഫ മകന 46

5 റബീന മകള 40

6 നാസർ മകന 49

7 റാബിന മകള 38

8 ജസീന മകള 37
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-12268/2021 17-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായതീൻകടി  പി റി ഹൗസ

െനടംപറമ്  വയൽ റഹിമാൻ ബസാർ െകാളതറ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവണര വിേലജില   പേരതനെറ മകന പി ടി റിയാസ ,

പളിയൻതടൻ ഹൗസ െനടംകടമ് റഹിമാൻ ബസാർ െകാളതറ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചറവണര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-

10-2010  -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. 

 
നമര:െക3-12269/2021 18-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   കേചരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പാണരംഗ  ശീനാഥ

വലെകടനിലം േറാഡ െവസ് ഹിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കേചരി  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  സേകഷ പാണരംഗ  ,  ശീനാഥ

വലെകടനിലം േറാഡ െവസ് ഹിൽ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-02-2021 -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 ആയിശാബി ഭാര് 69

2 മസേകായ പളിയൻ തടൻ മകന 52

3 ഹസീന മകള 49

4 അസാബി മകള 49

5 റിയാസ മകന 46

6 ഫൗസിയ മകള 40

7 സബീർ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര ഭാര് 73

2 ആശാ റാണി മകള 48
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നമര:െക3-12270/2021 17-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇമിചി െപണ്  പായലതിൽ

നേടലം േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന രാമകഷൻ  േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ

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

11-1977  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-12271/2021 17-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിൽ കമാർ െക പി  ആര്ാലയം

േവേങരി പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിന െക േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-12-2020 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

3 സിന്ാ റാണി മകള 47

4 സേഗഷ പാണരംഗ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാമകഷൻ മകന 75

2 നളിനി മകള 73

3 വസന മകള 40

4 ഗീത (മരണെപട മകൻ വാസ എനയാളെട മകൾ ) പൗതി 47

5 ലത ( ടി ടി ) പൗതി 46

6 രമ  ( ടി ടി ) പൗതി 44

7 സമ ( ടി ടി ) പൗതി 40

8 പതാവതി (മരണെപട മകൻ ശീനിവാസൻ എനയാളെട
ഭാര്

മകെന ഭാര് 60

9 റീത ( ടി മകൾ ) പൗതി 36

10 റീേനഷ ( ടി മകൻ ) പൗതൻ 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന ഭാര് 48

2 ആര്ൻ മകന 20

3 സര്ൻ മകന 18

4 ലകികടി മാതാവ 72
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നമര:െക3-12418/2021 18-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി  െപരമാൾ സ്ാമി   ശീ

സൗപർണിക കാളർ േറാഡ മാങാവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനർരാജ  േബാധിപിച അേപക

വളയനാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2020  -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:െക4-12342/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    തലകലതര വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാമദാസൻ എ െക

വടെകകണാെലാടി  തലകളതർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലകലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിനീഷ , , േബാധിപിച അേപക

തലകലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2021  -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:െക4-12343/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ വി െക  െതറംപറത്

തലകളതർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തലകലതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭന  േബാധിപിച അേപക   തലകലതര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാഗ്ലകി ഭാര് 65

2 സനർരാജ മകന 43

3 ജയരാജ മകന 42

4 വിജയരാജ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീന ഭാര് 54

2 ബിനീഷ എ െക മകന 34

3 സരൺ എ െക മകന 30

4 ജാന മാതാവ 89
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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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-12344/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ എം െക  മലയി

ൽ  കറിയിൻ  തലകളതർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലകലതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കൗസല് , , േബാധിപിച അേപക

തലകലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2021  -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:െക4-12347/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിത് എം സി  മലയിൽ

െചറേവാട്   തലകളതർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലകലതര വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ സൗമിനി എം സി  േബാധിപിച

അേപക   തലകലതര വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-04-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന ഭാര് 57

2 േശാഭിത മകള 32

3 ദിൽന മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കൗസല് ഭാര് 61

2 ലീന മകള 38

3 റീന മകള 37

4 സീേലഷ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗമിനി എം സി മാതാവ 69
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നമര:െക4-12348/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിബി  െവളേതടത്

തലകളതർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തലകലതര വിേലജില   പേരതയെട മകന സനീർ  േബാധിപിച അേപക   തലകലതര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

03-2020  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

2 സിത എം സി സേഹാദരി 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജറീന മകള 46

2 സനീർ മകന 44

3 നിസാർ മകന 40

4 െതസമീർ മകന 40

5 ജംഷീർ മകന 37

21st December 2021Revenue Department17897
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-11110/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    കരവടര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സേരാജിനി,

ഇളമിലാെതാടകയിൽ ,പി ഒ പയിമ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഇ ടി ബാലകഷൻ , ഇളമിലാെതാടകയിൽ

,പി ഒ പയിമ  , േബാധിപിച അേപക   കരവടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-2021 -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:െക5-11111/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ,  താെഴെപരാടമൽ, പറമി

ൽ   പി  ഒ  ,േകാഴിേകാട    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ജിനി ടി പി , താെഴെപരാടമൽ,പറമിൽ പി

ഒ ,േകാഴിേകാട  , േബാധിപിച അേപക   കരവടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-06-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇ ടി ബാലകഷൻ മകന 70

2 ൈമഥിലി മകള 59

3 ദയാനനൻ ഇ ടി മകന 57

4 പി ടി ദീപ         (മരണെപട മകൾ ചനികയെട മകൾ ) പൗതി 43

5 ദിലീപകമാർ പി ടി  (മരണെപട മകൾ ചനികയെട മകൻ) പൗതൻ 41

6 ദിതീഷ പി ടി       (മരണെപട മകൾ ചനികയെട മകൻ) പൗതൻ 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബിക െക പി ഭാര് 59

2 ജിനി ടി പി മകള 41

3 ജിബിനിഷാൽ ടി പി മകന 37
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നമര:െക5-11121/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന,  കാരാളിപറമിൽ ഹൗസ

, പനീരാങാവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െപരമണ വിേലജില   പേരതയെട മകള ബീന പി  പി  ,  കാരാളിപറമിൽ,പനീരാങാവ പി  ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-04-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പമീള എൻ പി               ആദ് ഭർതാവിെല മകള 49

2 ബീന പി പി                 രണാം ഭർതാവിെല മകള 40

3 റീന പി പി                  രണാം ഭർതാവിെല മകള 36

4 ബിനീഷ  കമാർ             രണാം ഭർതാവിെല മകന 34
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നമര:െക 5 -10932/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    കരവടര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അബദറഹിമാൻകടി  ,

െപാമിളിെപായിലിൽ  കരവടർ  പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കരവടര  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  ൈസനദീൻ  പി  െക  ,

െപാമിളിെപായിലിൽ  കരവടർ  പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   കരവടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2021 -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 കദീജകടി ഭാര് 75

2 ൈസനദീൻ പി െക മകന 52
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-10935/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകി പി ടി,   പനങാട്താഴം

െപാറമൽ  കരവടർ  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതയെട മകന സേബഷ , പനങാട്താഴം െപാറമൽ

കരവടർ പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   കരവടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2019 -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 പരേഷാതമൻ മകന 45

2 സേബഷ മകന 42
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-10936/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻ,  പനങാട് താഴം

കരവടർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേബഷ , പനങാട് താഴം െപാറമൽ  കരവടർ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-04-2000 -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 പരേഷാതമൻ മകന 45

2 സേബഷ മകന 42
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-10973/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹസൻ ബറാമി ബി,  ഹസ ഹൗസ

് തിരവണർ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില    നഫീസ , െചറിയ അറകൽ തിരവണർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-04-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െചറിയ അറകൽ സൈബദ ഭാര് 69

2 സഫറ സി എ മകള 53

3 െചറിയ അറകൽ നസീഫ മകള 50

4 ഷമിൻ  സി എ മകള 41

5 അബദള ബറാമി സേഹാദരൻ 83

6 ഉമർ ബറാമി സേഹാദരൻ 78

7 മസ ബറാമി സേഹാദരൻ 72

21st December 2021Revenue Department17903
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 4-8210/2021 21-08-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  കേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീലാവതി,  പാറയിൽ  മീതൽ ,

കിഴകംമറി, കേകാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കാേകാടി  വിേലജില   പേരതയെട മകള സധാമണി  സി  ,  പാറയിൽ  മീതൽ ,  കിഴകംമറി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-02-2019 -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 ശീലത സി മകള 59

2 സധാമണി സി മകള 56

21st December 2021Revenue Department17905
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4-10817/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ െക പി  കടാരെപായി

ൽ ഹൗസ േമരികന്  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന അരൺരാജ െക പി , കടാരെപായിൽ ഹൗസ േമരികന്  പി ഒ

, േബാധിപിച അേപക   േചവായര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-03-2020 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിത െക പി ഭാര് 54

2 അരൺരാജ െക പി മകന 31

17906 KERALA GAZETTE Part III
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-11534/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ േകായ പി ടി , പി എസ

ഹൗസ,   അരകിണർ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ മകള സൈലഖ ,  പി എസ  ഹൗസ, പി ഒ

അരകിണർ , േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-03-2015 -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:െക 3-11535/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സ്ർണകമാരി,  പാവങാട് ഹൗസ, പ

ി ഒ അരകിണർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതയെട മകന അംബരീഷ , പാവങാട് ഹൗസ, പി ഒ അരകിണർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-1997 -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:െക 3-11536/2021 22-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ മകള 47

2 മഹമദ അലി മകന 44

3 യഹിയ മകന 37

4 അൽതാഫ മകന 35

5 അർഷാദ അയബ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അംബരീഷ മകന 31

2 േജാഷില മകള 30
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 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതപഭ െക സി,  ''ൈവഷവം'' ,

അരകിണർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതയെട മകന െക സി മരളി , ''ൈവഷവം'' പി ഒ, അരകിണർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-06-2021 -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:െക 3-11537/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖാദർ െക ടി,  വലിയകാട പറമ് ,

മാേതാടം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആയിഷ , വലിയകാട് പറമ് , പി ഒ  അരകിണർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2021 -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:െക 3-11538/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി വിശ്നാഥൻ നായർ,  മീനവിഹാർ,

പി ഒ േബപർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സി പി സൗദാമിനി , മീനാവിഹാർ, േബപർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഭാകരൻ ഭരതാവ 78

2 മരളി മകന 47

3 ശാലിനി മകള 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ െക ഭാര് 59

2 മഹമദറാഫി െക ടി മകന 47

3 ഫൗസലാക് െക ടി മകന 44

4 ൈജസൽ ബാബ െക ടി മകന 41

5 മനീർ െക ടി മകന 36

6 സഫറീജ െക ടി മകള 36
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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:െക3-11543/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസയാലി,  എർജവിനകത്, മാറാട

   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േബപര വിേലജില   പേരതനെറ മകന കഞി , എർജവിനകത്, പി ഒ  അരകിണർ  , േബാധിപിച അേപക   േബപര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   08-05-1981 -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:െക 3-11546/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹറാബി എ ടി, സഹറാസ

, പതപാറ പറമ്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതയെട മകന സനിഫർ അലി , സഹറാസ, പതപാറ പറമ്  , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-04-2019 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സി പി സൗദാമിനി ഭാര് 82

2 മീന സി പി മകള 52

3 ദീപ സി പളിയാലിൽ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞി മകന 78

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നജമൽ സഹാക് എ ടി മകന 35

2 സനിഫർ അലി എ ടി മകന 32

3 മഹമദ ഷകർ എ ടി മകന 30

4 തിതീവി എ ടി മാതാവ 78
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നമര:െക3-11548/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ സാദിഖ െക പി,  ഷിഹാദ

മൻസിൽ, മാറാട കളത്കഴിയെതാടി നിലം,   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദിൽഷാദ , മാറാട

കളത്കഴിയെതാടി നിലം, േബപർ , േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-03-2020 -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:െക3-11549/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയംബി എം പി,  ൈഹറമൻസിൽ

, െപാങേലാടവയൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ നജീബ , ൈഹറമൻസിൽ പി ഒ  േനാർത് േബപർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-12-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ 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. 

 
നമര:െക 3-11551/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി,  കറവേഞരി ഹൗസ, ബി സ

ി േറാഡ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതയെട മകന സേനാഷ , കറവേഞരി ഹൗസ, പി ഒ േബപർ , േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജാത  െക പി മകന 38

2 ഫഹദ െക പി മകന 34

3 ഷിഹാദ െക പി മകള 32

4 ഷഹബാസ െക പി മകന 27

5 ദിൽഷാദ ഭാര് 56

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നജീബ ഭരതാവ 55

2 ആയിഷ നഹ മകള 11

3 ബിച മാതാവ 69

4 ൈഹറനീസ സേഹാദരി 52

17910 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-07-2019 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമ സി മകള 50

2 മേനാജ െക മകന 47

3 േബബി മകള 43

4 സേനാഷ മകന 39
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 3-11228/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസഫ എ, മസഫ മൻസിൽ,

ആവിയിൽ പറമ്, നടകാവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജംഷീറ വി , മസഫ മൻസിൽ, ആവിയിൽ

പറമ്, നടകാവ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനരമാർ   താെഴയള   ലിസില  കമ

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. 

 
നമര:െക3-11229/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം പി എം,  പളത് ഹൗസ

, ഗാനി േറാഡ, നടകാവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജമീല , പളത് ഹൗസ, ഗാനി േറാഡ,

െവളയിൽ , േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മമദേകായ പിതാവ 63

2 ശരീഫ മാതാവ 56

3 ജംഷീറ വി ഭാര് 26

4 മഹമദ ഹിലാൽ മകന 9

5 മഹമദ ഹംദാൻ മകന 7

6 മഹമദ ഹാമിസ മകന 2

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജമീല സി വി ഭാര് 51

2 യാഷിം പി ഐ മകന 28

3 ഹസീന പി ഐ മകള 27
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നമര:െക 3-11231/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജിത് ഹാസാനന് സി ,

അമതസാഗർ, Plot B-18, ജവഹർനഗർ േകാളനി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിനയ ഛാബിയ ,

അമതസാഗർ, Plot B-18, ജവഹർനഗർ േകാളനി , േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2021 -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:െക3-11232/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ വി െക,  േസഹാ നിവാസ

് െപരമഖം ഫേറാക്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഫേറാക്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േകാമളവലി എം വി , േസഹാ നിവാസ, മണപാലം

ദീപാേറാഡ പി ഒ െപരമഖം , േബാധിപിച അേപക   ഫേറാക്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2021 -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:െക3-11234/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായീൻേകായ,  കാരടിപാറക

ൽ ഹൗസ, പി ഒ  കടലണി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   സൈലഖ െക പി , കാരടിപാറകൽ ഹൗസ, പി ഒ  കടലണി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-02-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

4 ഹസീബ പി ഐ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞൻ ഛാബിയ ഭാര് 64

2 വിനയ ഛാബിയ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േകാമളവലി എം വി ഭാര് 68

2 അനീഷ വി െക മകന 41

3 സനീഷ വി െക മകന 39

4 സനിത വി െക മകള 36
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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:െക3-11236/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണിപണികർ,  മലയിൽ ഹൗസ

, നലളം പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറവണർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന മണിപണികർ , േജ്ാതിസ, ഗിരീഷ നഗർ, നലളം പി ഒ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-12-1982 -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:െക3-11239/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജിത്, വാളാർ വീട പറമ് ഹൗസ,

 േജാസഫ േറാഡ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ സശീല , 4/216, വാളാർ വീട പറമ്, േജാസഫ േറാഡ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-1996 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷകീല െക സി          (ആദ് ഭാര് ആയിശബിയെട മകൾ ) മകള 54

2 സൈലഖ െക പി              (രണാം ഭാര് ) ഭാര് 66

3 മനീർ െക പി           (രണാം ഭാര്യെട മകൻ ) മകന 45

4 മഹമദ ഷരീഫ െക പി         ടി      ടി മകന 40

5 മൻസർ അലി െക പി           ടി      ടി മകന 38

6 െമഹന ഷാഫിർ െക പി          ടി      ടി മകന 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മണിപണികർ മകന 59

2 േപമൻ എം മകന 56

3 ഷിബചനൻ മകന 55

4 ഷീബ എം മകള 52
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സശീല മാതാവ 72
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-11241/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി െക, തറമൽ ഹൗസ,

ജവഹർനഗർ ഹൗസിംഗ േകാളനി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതയെട മകന പസനകമാർ െക , തറമൽ ഹൗസ,

ജവഹർനഗർ ഹൗസിംഗ േകാളനി , േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-12-2019 -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:െക3-11242/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാജകമാർ വി,  കറിേയടത്

ഹൗസ, പി ഒ കടലണി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പമീള പി എ , കറിേയടത് ഹൗസ , പി ഒ കടലണി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2021 -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:െക3-11244/2021 22-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പസനകമാർ െക മകന 57

2 പഭാവതി മകള 56

3 പമീള മകള 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പമീള പി എ ഭാര് 50

2 മഞള വി മകള 27

3 അഖിൽ വി മകന 21

4 തങം വി മാതാവ 72
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 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരൻ െക പി , കിഴെകപരകൽ

, കരമൻ െതാടി ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശിവാനനൻ െക പി , കിഴെകപരകൽ,

കരമൻ െതാടി ഹൗസ, പി ഒ ചാലിയം , േബാധിപിച അേപക   കടലണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-09-2019 -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:െക3-11248/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണ്ാൻകടി,  കറിമഖം പറമ്,

കളികടം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഫേറാക്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ പി ഇ , കറിമഖം പറമ്, കളികടം , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-2020 -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:െക3-11246/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിമലാകരൻ എ പി, അമാളി

പറമിൽ ഹൗസ, കടലണി പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയശീ എ പി , അമാളി പറമിൽ ഹൗസ,

കടലണി പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   കടലണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാന ഭവാനി മകള 57

2 ശിവാനനൻ െക പി മകന 56

3 പഭാവതി െക പി മകള 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആമിനകടി ഭാര് 71

2 മഹമദ പി ഇ മകന 56

3 സഫിയ പി ഇ മകള 54

4 ഹംസത് കാരാർപവനർ എടകാട് മകന 54

5 ആസ് പി ഇ മകള 47

6 അബദൾ നാസർ പി ഇ മകന 48

7 അബദൾ നസീർ പി ഇ മകന 43
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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:െക3-11387/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം വി കളമൻറ,  സരജ,

തിരതിയാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില    ഭാര് േറാസിലി ഏഗസ , സരജ, തിരതിയാട , േബാധിപിച അേപക

കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-04-2020 -ല മരണെപടതായം  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:െക3-11388/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയശീപകാശ,  65/1904, ഇയാലത

് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പകാശ െക വി , 65/1904, ഇയാലത് ഹൗസ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-03-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ എ പി ഭാര് 51

2 ശീലകി എ പി മകള 22

3 ശിൽപ എ പി മകള 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േറാസിലി ഏഗസ ഭാര് 76

2 എം വി ഷീനേമാൾ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പകാശ െക വി ഭരതാവ 70

2 േസാണി െക വി മകള 41

3 സര് നേരാത് മകള 39
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-7640/2021 22-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി  0/39/155,

െവളേതടൻകണി െവസ്ഹിൽ ബട്േറാഡ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന മരളീ വി െക , 0/39/155,

െവളേതടൻകണി െവസ്ഹിൽ ബട്േറാഡ , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-01-2007 -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:െക4-8579/2021 05-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഏലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാന സി െക  െചട്ാംകണി

അടകത് താഴം പതിയങാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏലതര വിേലജില   പേരതയെട അനനിരവൻ  പസാദ , െചട്ാംകണി

അടകത് താഴം പതിയങാടി , േബാധിപിച അേപക   ഏലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-03-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞലകി മകള 66

2 ശിവരാമകഷൻ വി െക മകന 63

3 ഗീത മകള 60

4 മണി മകന 55

5 മരളി മകന 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചിനാമണി (പേരതയെട മരണെപട സേഹാദരൻ രാമൻ
എനയാളെട മകൾ )

അനനിരവൾ 56

2 പദീപകമാർ (ടി ടി മകൻ ) അനനിരവൻ 53

3 ബിന ( ടി ടി മകൾ ) അനനിരവൾ 51

4 േദവി (പേരതയെട മരണെപട സേഹാദരൻ ചിരകണെന
ഭാര് )

- 77
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5 ദിേനശൻ (ടി ടി മകൻ ) അനനിരവൻ 52

6 ഷീന (ടി ടി മകൾ ) അനനിരവൾ 51

7 ഷീബ (ടി ടി ടി ) അനനിരവൾ 50

8 സൗമിനി (പേരതയെട മരണെപട സേഹാദരൻ
േചായികടിയെട ഭാര് )

- 71

9 പസാദ (ടി ടി മകൻ ) അനനിരവൻ 50

10 ലാല (ടി ടി ടി ) അനനിരവൻ 48

11 ൈഷജ (ടി ടി മകൾ ) അനനിരവൾ 46

12 രാധ (പേരതയെട മരണെപട സേഹാദരൻ ഗംഗാധരെൻറ
ഭാര് )

- 76

13 രാഖി ( ടി ടി മകൾ ) അനനിരവൾ 43

14 േരഖ ( ടി  ടി ടി ) അനനിരവൾ 40

15 ഗംഗാേദവി (ടി ടി ടി ) അനനിരവൾ 37

16 ഉഷാകമാരി (പേരതയെട മരണെപട സേഹാദരി ലീലയെട
മകൾ )

- 55

17 രമണി ( ടി ടി  ടി ) - 54
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-11966/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത്ായനി  വലാറിൽ ഹൗസ

േബപർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള പമീ ഇരപേകാട ഹൗസ ചങംതറപറമ് േബപർ േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   27-10-2021 -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:െക3-11967/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജദീൻ പി എം  ൈബത

ൽ ജൈഹന േകാഴിപറം കണിപറമ് അരകിണർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ജംഷില എൻ എം  േകാഴിപറം കണിപറമ്

അരകിണർ പി ഒ േബപർ േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-04-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പമീള ഇ മകള 62

2 രേമഷ മകന 60

3 സഗണൻ മകന 58

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജംഷില എൻ എം ഭാര് 38

2 ജൈഹന പി എം മകള 17

3 മഹമദ സിനാൻ പി എം മകന 13

4 ആയിശ ജഫന പി എം മകള 10

5 ബീരാൻേകായ പി എം പിതാവ 66

6 ആയിശാബി എൻ വി മാതാവ 61

17924 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



നമര:െക3-11968/2021 26-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഹൻറി ഗബിേയൽ  ഉഷസ

് അതാണികൽ െവസ് ഹിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന പശാന് ഗബിേയൽ  ഉഷസ അതാണികൽ െവസ് ഹിൽ

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-2021 -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:െക3-12177/2021 26-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ സി മാമൻ  5/3044A മിേലനിയ

ം പി ഒ തിരതിയാട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന െജറി മാതയ 5/3044A മിേലനിയം പി ഒ തിരതിയാട  േബാധിപിച അേപക

കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-04-2021 -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:െക3-12178/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദ റഹിമാൻ പി പി  പറെത

പറമിൽ വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന മഹമദ ഷാഫി പി പി  പറെത പറമിൽ വീട ചാലിയം േപാസ് േബാധിപിച

അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-11-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ പാവങാട ഭാര് 73

2 േറാബസൺ ഗബിേയൽ മകന 49

3 പശാന് ഗബിേയൽ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വൽസ മാതയ ഭാര് 70

2 ജിം മാതയ മകന 45

3 െജറി മാതയ മകന 43
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-12180/2021 26-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസ െക  സരസ നിവാസ

എഴതചൻ കണി ചാലപറം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന രാേജഷ െക സരസ നിവാസ എഴതചൻ കണി ചാലപറം

േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2021 -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:െക3-12181/2021 26-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷറീന എം  എളേയടത് ഹൗസ

് മടംപറം െകാളതറ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വീവധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട ഭരതാവ ഹനീഫ എം എളേയടത് ഹൗസ മടംപറം െകാളതറ പി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബീപാത പി പി ഭാര് 70

2 മഹമദ ഷാഫി പി പി മകന 52

3 തായിറ മകള 48

4 റാബിയ മകള 45

5 അബദൾ അസീസ പി പി മകന 45

6 ൈസനബ പി പി മകള 38

7 അബദൽ ഹമീദ പി പി മകന 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാേജഷ െക മകന 49

2 രാജശീ െക മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം ഹനീഫ ഭരതാവ 49

2 എം മഹമദ ഷിനാൻ മകന 23
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നമര:െക-12182/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ അസീസ  ൈബതൽ ന

ർ S V േകാളനി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന     റിയാസ            കാവിലാടത്ൈബതൽ നർ S V

േകാളനി പി ഒ എരഞിപാലം േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2002 -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:െക3-11283/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലിേകായ എം  ൈബതൽ

അൻവർ ഗരവായരപൻ േകാേളജ പി ഒ േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന അൻവർ s/o ആലിേകായ ൈബതൽ

അൻവർ ഗരവായരപൻ േകാേളജ പി ഒ േകാഴിേകാട േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-12-2020 -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 േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-11296/2021 25-11-2021

3 എം മർഷിദ ഇബാൻ മകന 23

4 എം ഉമർ മഖതാർ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അയിഷാബി ഭാര് 69

2 മനീറ മകള 52

3 റഹത് മകള 50

4 റിയാസ മകന 48

5 സമീറ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഹറാബി ഭാര് 56

2 അൻവർ മകന 42

3 കദീജാ േറാസിന മകള 40

4 അയിഷാ െനബീല മകള 35

5 ഫാതിമ െസമീർ മകള 31

6 മബഷിറ മകള 26
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 േകാഴിേകാട താലകില   പനീരങാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ  െവളേതടത്

െതാടി പനീരങാവപി ഒ േകാഴിേകാട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് അജിതകമാരി െക െവളേതടത് െതാടി േമതൽ പനീരങാവ

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2010 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അജിതകമാരി െക ഭാര് 55

2 അനപമ പി മകള 16
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:K3 -10740/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ പി,  കർണികാരം.

മാരാത്താഴം,   ൈവദ്രങാടി പി ഒ , രാമനാടകര      എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിബിൻ പി ,

കർണികാരം. മാരാത്താഴം     ൈവദ്രങാടി പി ഒ , രാമനാടകര     , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-

08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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:K3 -10741/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ  എം , ഏേലാത്

 ഹൗസ,  കളങരപാടം , ഫേറാക് േകാേളജ , രാമനാടകര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജർഷിദ ,

ഏേലാത്  ഹൗസ ,  കളങരപാടം , ഫേറാക് േകാേളജ , രാമനാടകര , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദീപന ഭാര് 51

2 നിബിൻ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ ഭാര് 50

2 ജസറീന മകള 32

3 ജർഷിദ മകന 21

4 ജാബിർ മകന 26

5 ജൈനസ മകന 21

6 ൈസനബ മാതാവ 79
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നമര:K3 -10742/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചന എന അപടി  േമേലവലി

യ പറമിൽ , മാണിേയാളി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന എം ഷൺമഖൻ , േമേലവലിയ പറമിൽ ,

മാണിേയാളി , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-11-2003 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത

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:K3 -10743/2021  22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീരാൻേകായ എം പി ,  മകാട

് പറമിൽ (H), ഫറഖ േകാേളജ പി ഒ , രാമനാടകര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജംഷാദ എം പി

, മകാട് പറമിൽ (H), ഫറഖ േകാേളജ പി ഒ , രാമനാടകര , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-12-2013 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷൺമഖൻ മകന 77

2 സകമാരി മകള 72

3 രാധ മകള 71

4 പസന മകള 66

5 ശകനള മകള 63

6 രമാേദവി മകള 61

7 േഗാവിനൻകടി മകന 60

8 ഉണികഷണൻ മകന 57

9 രതി മകള 58

10 അനിൽകമാർ മകന 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ എം പി ഭാര് 47

2 ജൈനസ എം പി മകന 29

3 ജംഷാദ എം പി മകന 26

4 ജിൻസിയ എം പി മകള 20
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നമര:K3 -10744/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷണൻ  കനികാട് (H),

രാമനാടകര , ൈവദ്രങാടി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനിൽകമാർ , കനികാട് (H),

രാമനാടകര  ൈവദ്രങാടി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-03-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമാനസത 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:K3 -10745/2021  22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േശഖരൻ കാടേശരി , കാടേശരി

(ഹൗസ), േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജഗത് േശഖർ  െക , കാടേശരി (ഹൗസ),

േകാഴിേകാട -1 , േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത

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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േദവി ഭാര് 64

2 അനിൽകമാർ മകന 42

3 സനിൽ മകന 41

4 മേനാജ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനമതി ഭാര് 76

2 ജഗത് േശഖർ  െക മകന 50

3 ജാൻസി ആനന് മകള 52

4 ജയന് േശഖർ െക മകന 49
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4-11300/2021 25-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക സേരാജിനി അമ

പതിേയടത് ഹൗസ മാതറ ഗരവായരപൻ േകാേളജ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള ശശികല െക  പതിേയടത് ഹൗസ

കനത് പാലം  ജി എ േകാേളജ േകാഴിേകാട 673014  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    19-07-2021 -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:െക4-11327/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാരപടി എം പി  േമെലെപായി

ൽ ഉമളതർ െമഡികൽ േകാേളജ േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ബാബ േമെലെപായിൽ ഉമളതർ

െമഡികൽ േകാേളജ േകാഴിേകാട  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-01-2007 -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:െക4-11328/ 2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എം കണകടി

വലിയപറമിൽ മീതൽ ഹൗസ േചവായർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശശികല മകള 61

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േദവകി ഭാര് 85

2 പഷപ മകള 61

3 സേരഷ മകന 59

4 ബാബ മകന 58
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന സധാകരൻ വി എം വലിയപറമിൽ

മീതൽ േചവായർ േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-02-1996 -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:െക4-11329/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷൻ  കാളകളങര

േചവായർ പി ഒ േകാഴിേകാട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ സേഹാദരി അജിത വി പി അമലകണി ഹൗസ കാള കളങര

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-1997 -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:െക4-11330/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ െക  കാളകളങര

േകാവർ േചവായർ പി ഒ േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ഷിജ കാളകളങര േകാവർ േചവായർ പി ഒ േകാഴിേകാട

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-11-2013 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േദവി മകള 70

2 സധാകരൻ വി എം മകന 66

3 സമതി മകള 63

4 സേരഷ ബാബ വി എം മകന 60

5 ബിന െക എം മകള 57

6 സിന മകള 57

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അജിത വി പി സേഹാദരി 50
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നമര:െക4-11331/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക കഷൻ  കാരകനമൽ

ഹൗസ േചവായർ പി ഒ േകാഴിേകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന മേനാഹർ െക കാരകനമൽ ഹൗസ േചവായർ പി ഒ

േകാഴിേകാട 673017  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-2014 -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:െക4-12857/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കരണാകരൻ  വടേക എേടാള

ി േമാരികര കേകാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ശശിധരൻ പി െക  വടേക എേടാളി േമാരികര കേകാടി  േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   19-11-2002 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി ഭാര് 81

2 സേരഷ ബാബ മകന 59

3 ശീജ മകള 50

4 ഷീബ മകള 46

5 ബിന മകള 46

6 ഷിജ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഭാരതി ഭാര് 74

2 ലത െക മകള 58

3 മേനാഹർ െക മകന 57

4 പഭീഷ കമാർ െക മകന 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധ പി ഇ ഭാര് 74

2 േബബി മകള 52

3 ശശിധരൻ പി െക മകന 51
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നമര:െക4-11333/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീരാൻേകായ  കാരകനമൽ ഹൗസ

് േചവായർ പി ഒ േകാഴിേകാട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സലീന എ പി  സമീന മൻസിൽ കല്ാണേതാപ് പറമ്

Nr.പടനപളി പി ഒ കലായ േകാഴിേകാട  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2021 -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:െക4-11352/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ടി രാമദാസ  ധനാലയ

ം േകാടിേയരി പറമ് മഠതിൽ മക് േചവായർ പി ഒ േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് തങകടി അമ പി  ധനാലയം േകാടിേയരി

പറമ് മഠതിൽ മക് േചവായർ പി ഒ േകാഴിേകാട േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-2021 -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:െക4-11353/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസാദ െക  കനമൽ ഹൗസ

േവേങരി പി ഒ േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ബിന െക സരയ കനമൽ േവേങരി പി ഒ  േബാധിപിച

അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

4 തങമണി െക മകള 48

5 ബാബ പി െക മകന 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇമിചിപാതമ മാതാവ 73

2 സലീന ഭാര് 46

3 ബിസമിൽ മകന 20

4 ബിൻഷ മകള 19

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങകടി അമ പി ഭാര് 72

2 ശീകമാർ എസ ആർ മകന 51
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-10-2019 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിന െക ഭാര് 45

2 കൗസല് മാതാവ 81

3 സായ പസാദ മകന 23
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:K3 -10746/2021  22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരകാർ , തക്ബീർ ഹൗസ ,

നടകാവ (പി ഒ), േകാഴിേകാട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷഹീർ എൻ പി , തക്ബീർ ഹൗസ ,

പതിയകടവ , നടകാവ , േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-12-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമാനസത 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:K3 -10747/2021  22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില കസബ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർേകായ സി ടി  സബന

, ആർ സി േറാഡ , കാലികറ് ബീച് (പി ഒ)  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതനെറ മകന കഞീബി െക വി , ബീഗംസ ,

േകാഴിേകാട  േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത

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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആമിനകടി ഭാര് 69

2 സൈബർ എൻ പി മകന 51

3 ബഷീർ എൻ പി മകന 50

4 ഹംസ മകന 48

5 അഷറഫ എൻ പി മകന 44

6 ഷഹീർ എൻ പി മകന 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇമിചി പാതമബി ഭാര് 69

2 കഞീബി െക വി മകന 54

3 റബീന ഹാരിസ മകള 51

4 ജംഷാദ അലി മകന 49
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നമര:K3 -10748/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമകടി,  െചമയിൽപറമ് ,

െവസ്കലായി , നഗരം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നഗരം വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ റാഫി ,  െചമയിൽപറമ് ,  െവസ്കലായി , നഗരം ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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:K3 -10749/2021 22-11-2021
 
േകാഴിേകാട താലകില കസബ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവി െക, കീഴവാേഞരി , കനത് താഴ

ം വയൽ , നടകാവ (പി ഒ) , േകാഴിേകാട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി േപമ െക ,

കീഴവാേഞരി , കനത് താഴം വയൽ , നടകാവ (പി ഒ) , േകാഴിേകാട   േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-

02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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:K3 -10750/2021  22-11-2021
 
േകാഴിേകാട താലകില പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമദേകായ പി , നടവേഞരി

ഹൗസ ,  േകാനാട ബീച് ,   െവസ് ഹിൽ (പി ഒ)   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

5 ലബന മകള 42

6 സബന കമടി വീട മകള 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഖാലിദ (ആദ്ഭർതാവിലള മകൻ) മകന 67

2 ഉമർേകായ (ആദ്ഭർതാവിലള മകൻ) മകന 64

3 ൈസനബ (ആദ്ഭർതാവിലള മകൾ) മകള 57

4 സകീന (രണാം ഭർതാവിലള മകൾ) മകള 52

5 മഹമദ റാഫി (രണാം ഭർതാവിലള മകൻ) മകന 50

6 സീനത് (രണാം ഭർതാവിലള മകൾ) മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േപമ െക സേഹാദരി 70
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ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫാതിമത്

സഹറ , നടവേഞരി ഹൗസ ,  േകാനാട ബീച് ,   െവസ് ഹിൽ (പി ഒ)  , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന  റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന

17-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമത് സഹറ ഭാര് 46

2 നംഷീദ എൻ മകന 28

3 നാദിഷ എൻ മകള 25
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4-11348/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ മജീദ  കമന പറമ്

ഹൗസ െവളി പറമ് മായനാട പി ഒ േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകള ആയിഷ െഹന  കമന പറമ് െവളിപറമ്

മായനാട പി ഒ േകാഴിേകാട  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2021 -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:െക4-11350/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന പി  ൈകരളി

െനമണിയിൽ േചവായർ േകാഴിേകാട   എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന ഹരിദാസൻ  ൈകരളി െനമണിയിൽ േചവായർ േകാഴിേകാട

േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   22-11-2013 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ െഹന പി എൻ മകള 26

2 മന നഫീസ പി എൻ മകള 20

3 െഷറീന അബദൾ മജീദ ഭാര് 43

4 ആയിഷ പി എൻ മാതാവ 85

5 ബാപ സേഹാദരൻ 63

6 മറിയം ബീവി എൻ സേഹാദരി 61

7 മഹമദ സേഹാദരൻ 60

8 ഇമിചിേകായ സേഹാദരൻ 58

9 സൈബദ സേഹാദരി 56

10 അബദൾ അസീസ സേഹാദരൻ 54

11 നസീർ സേഹാദരൻ 52

12 ഷറഫദീൻ സേഹാദരൻ 48

13 നസീമ പി എൻ സേഹാദരി 46
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-11351/2021 25-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമർ പി  വലിയപറമത്

ഹൗസ േചവായർ പി ഒ േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ൈസനബ വലിയപറമത് ഹൗസ േചവായർ പി ഒ

േകാഴിേകാട  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2021 -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:െക4-11355/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റീന എൻ  േതാടതിൽ ഹൗസ

് വഴിേപാക് െനലിേകാട േകാഴിേകാട  എനവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട ഭരതാവ ജയപകാശ േതാടതിൽ ഹൗസ വഴിേപാക് െനലിേകാട

േകാഴിേകാട േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    26-05-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹരിദാസൻ മകന 64

2 ശീനിവാസൻ മകന 61

3 സമതി മകള 56

4 സശീല മകള 52

5 ജയാനനൻ മകന 53

6 റീന കേലഷ മകള 49

7 ഷീബ മകള 47

8 േപമൻ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ ഭാര് 52

2 ഹഫസത് പി മകള 34

3 ഹവഷഹല പി മകള 22

4 േകായ പി സേഹാദരൻ 78

5 ആലി പി സേഹാദരൻ 69

6 അബബകർ സേഹാദരൻ 65

7 മജീദ പി സേഹാദരൻ 60
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-11299/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാസൻ  തടതിൽ വീട

് ഗരവായരപൻ േകാേളജ പി ഒ േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്    വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള സിന ടി തടതിൽ വീട ഗരവായരപൻ

േകാേളജ പി ഒ േകാഴിേകാട േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2000 -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:െക4-11298/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലകടി  െമേങാണേമത

ൽ ഗരവായരപൻ േകാേളജ േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് േബബി െമേങാണേമതൽ ഗരവായരപൻ േകാേളജ പി ഒ

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-12-2010 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയപകാശ ഭരതാവ 52

2 രാഹൽ മകന 23

3 കീർതന മകള 19

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിന മകള 39

2 ശിവകമാർ മകന 50

3 സേനാഷ കമാർ മകന 48

4 സിംപിൾ സി വി മകള 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േബബി ഭാര് 64
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NOTICE

 
നമര:െക 3-11390/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹറാബി,  പവളപിൽ ഹൗസ

, നലളം പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറവണര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ മഹമദ േകായ , പവളപിൽ ഹൗസ, നലളം പി ഒ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-06-2021 -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:െക3-11529/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റകിയ , അരയത് പറമ് ,

മാേതാടം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതയെട മകന മജീദ , അരയത് പറമ്, പി ഒ  അരകിണർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-2018 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ േകായ ഭരതാവ 64

2 റഹിയാനത് മകള 33

3 ഫഹദ മകന 30

4 ഫിേറാസ മകന 27

5 അർഫാന മകള 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മജീദ മകന 59

2 സഹറാബി മകള 57

3 അഷറഫ മകന 51

4 റസിയാബി മകള 50

5 ഷംസാദ മകന 46
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നമര:െക 3-11531/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞഹമദ ബി,  അരയത് പറമ്,

മാേതാടം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മജീദ , അരയത് പറമ്, മാേതാടം , േബാധിപിച അേപക

േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-03-2015 -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:െക3-11532/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി അഹമദ േകായ,

സീമാമൻറകത്, അരകിണർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാറാബീവി , സീമാമൻറകത്, മാറാട ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-02-2021 -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. 

6 ആഷിക് മകന 45

7 സഫിയ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മജീദ മകന 59

2 സഹറാബി മകള 57

3 അഷറഫ മകന 51

4 റസിയാബി മകള 50

5 ഷംസാദ മകന 46

6 ആഷിക് മകന 45

7 സഫിയ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാറാബീവി ഭാര് 51

2 ഫനജ മകള 29

3 ഫസീല മകള 26

4 ഫസന മകള 23

5 സൈബർ സേഹാദരൻ 64

6 അസീസ സേഹാദരൻ 53
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നമര:െക3-12186/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞ െക പി , െകാടകലല

പറമ് , രാമനാടകര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈബജ െക പി , െകാടകു പറമ് വീട, ഫേറാക്

േകാേളജ പി ഒ  രാമനാടകര , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2019 -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:െക3-12188/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജനാർദനൻ,  മഞഷ,

മനെങാട് താഴം, രാമനാടകര പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈബജ എ , മഞഷ, മനെങാട്

താഴം, രാമനാടകര പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -12189/ 2020 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടിമാള  ടി , തടതിൽ പറമ്

ഹൗസ , രാമനാടകര പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതയെട മകന ചനേശഖരൻ , തടതിൽ പറമ്

ഹൗസ , രാമനാടകര പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

7 ഹാജറ സേഹാദരി 65

8 റസിയ സേഹാദരി 56

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മാള െക പി ഭാര് 70

2 കനകമണി മകള 48

3 സിന മകള 44

4 ൈബജ െക പി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈബജ എ മകന 47

2 ഷിജ എ മകന 45
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നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൗമിനി മകള 58

2 േബബി മകള 57

3 ദാസൻ മകന 55

4 ചനേശഖരൻ മകന 52
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 3 -12612/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാജ  ടി,  അംബികാപരം,

കേചരികന് , മാങാവ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീല  എ , അംബികാപരം, കേചരികന് , മാങാവ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2021 -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:െക 3-12613/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദാനനൻ , േമനിചാൽ പറമ്,

രഞി നിവാസ , െകാേമരി പി ഒ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന രഞിത്  എം , േമനിചാൽ പറമ്,  രഞി

നിവാസ , െകാേമരി പി ഒ   , േബാധിപിച അേപക   വളയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2021 -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:െക 3-12614/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിനി  െക , പതിനി നിവാസ,

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീല   എ ഭാര് 56

2 അഞന  ടി  മേനാജ മകള 26

3 അപർണ  േരാഹിത് മകള 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാന  എം ഭാര് 69

2 ബിന  എം മകള 50

3 രഞിത്  എം മകന 48
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ഗണപതികന്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന വിമൽ കമാർ , പതിനി നിവാസ,  ഗണപതികന് , പവങൽ ,

െകാേമരി പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   വളയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2018 -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:െക 3 -12615/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ  ടി , തണാറകൽ  ഹൗസ,

 മാങാവ  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജിതിൻ  ടി , തണാറകൽ  ഹൗസ,  പി ഒ  മാങാവ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-2020 -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:െക 3 -12616/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭരതൻ  വി , േവലികൽ ഹൗസ,

ഉളാടിൽ പറമ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭന  എം െക , േവലികൽ ഹൗസ,  ഉളാടിൽ പറമ് ,

കറിയിൽ താഴം,  െപാകന്  , േബാധിപിച അേപക   വളയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-11-2018 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിമൽ  കമാർ  െക മകന 34

2 വിജിത് ലാൽ  െക മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അജിത  വി ഭാര് 59

2 ജിതിൻ  ടി മകന 34

3 ജിത   ടി മകള 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:െക 3 -12617/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിദാസൻ  വി  ,  മഞകൽ

ഹൗസ,  മാങാവ  പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കനകം   എം , മഞകൽ  ഹൗസ,  മാങാവ  പി ഒ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2021 -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:െക 3 -12618/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമർ   െക , െകാളാേകാത്

ഹൗസ,  ജി എ  േകാേളജ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള റാസിന  െക , ഇകാടിരി  താഴം,  കളങര

പീടിക , േബാധിപിച അേപക   വളയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2021 -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. 

 

1 േശാഭന  എം െക ഭാര് 68

2 ബിജീഷ  വി മകന 48

3 ബിനീഷ  വി മകന 39

4 ബിജിന  വി മകള 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കനകം  എം ഭാര് 73

2 ധനഞയൻ  വി മകന 48

3 േഗാപിനാഥൻ  വി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റാസിന  െക മകള 43

2 റിയാസ  െക മകന 41

3 റിസാദ   െക മകന 40
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 3 -12619/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ  െക

, കറിഞിെപാറ  ഹൗസ,  ഫേറാക്  ചങം,  ഫേറാക് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഫേറാക്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാനകി  െക ,

കറിഞിെപാറ , ഫേറാക്  ചങം,  ഫേറാക് പി ഒ  േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   ഫേറാക്  വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-10-2012 -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:െക 3 -12620/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ സാജിർ  െക ,

െകാടിലിങൽ  ഹൗസ,  ചങം,  ഫേറാക്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഫേറാക്    വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മരീഷ ക  ഫാതിമ  എ ,

െകാടിലിങൽ  ഹൗസ,  ചങം,  ഫേറാക് , േബാധിപിച അേപക   ഫേറാക്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി  െക ഭാര് 71

2 സബഹണ്ൻ  െക മകന 50

3 വിേനാദ  െക മകന 46

4 മേനാജ  െക മകന 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േകായകടി  െക പിതാവ 64

2 മംതാസ  ഒ മാതാവ 54

3 മരീഷ ക   ഫാതിമ  എ ഭാര് 24

4 ആയിഷ  ഐറിൻ  െക മകള 01
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നമര:െക 3 -12621/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ പി  ,ശീരാഗം,  തടാര

ി പറമ്  ,  േബപർ ,  േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജ്ാതി  കമാർ , ശീരാഗം,  തടാരി പറമ്  ,

േബപർ േനാർത്, േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2016 -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:െക 3 -12622/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസതാലി , പതൻ  കടപറം

ഹൗസ,  ചാലിയം , േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഷറഫ  പി െക , പതൻ  കടപറം

ഹൗസ,  ചാലിയം പി ഒ  േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   കടലണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2020 -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:െക  3 -12623/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കളതിങൽ  ആമിനകടി ,

പളികാവിൽ ഹൗസ  ,  േകാടമഴ,  രാമനാടകര പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലകികടി  വി വി ഭാര് 81

2 േജ്ാതി കമാർ  വി വി മകന 60

3 ജയകമാർ  വി വി മകന 57

4 ജയലത   വി വി മകള 54

5 ജയറീന  വി വി മകള 52

6 ജയബിന  വി വി മകള 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹഫസത്   പി െക ഭാര് 65

2 അഷറഫ  പി െക മകന 44

3 റഖിയ  പി െക മകള 41

4 സഹറാബി മകള 40

5 ഹാരിഫ  പി െക മകന 37
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതയെട മകന അബബകർ ,

പളികാവിൽ ഹൗസ  ,  േകാടമഴ,  രാമനാടകര പി ഒ  , േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

09-2021 -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:െക 3 -12624/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ േകായ , മാറാടത് ഹൗസ,

 ചാലിയം  പി ഒ ,  േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഫുദീൻ  എം , മാറാടത് ഹൗസ,

ചാലിയം  പി ഒ ,  േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   കടലണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-04-2021 -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:െക 3 -12625/ 2021 22-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞി മഹമദ   െക മകന 70

2 ഖദീജ മകള 62

3 സഹറ മകള 57

4 അബബകർ മകന 61

5 കഞിേകായ  െക മകന 59

6 അബദറഹിമാൻ  െക മകന 54

7 കളതിങൽ  ലതീഫ മകന 50

8 മനീറ  െക മകള 48

9 പാേതയ   െക മകള 65

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ ഭാര് 66

2 േകായേമാൻ എം മകന 50

3 കമറദീൻ മകന 48

4 ൈറഹാനത് മകള 43

5 ഫുദീൻ   എം മകന 41

6 ജൈമലത്  ടി െക മകള 40

7 മഹമദ  സാലിഹ മകന 36
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 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിമഹമദ  സി , പതകളങര

ഹൗസ, െകാകിലാട് പടി , മണർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജാദ  സി , പതകളങര  ഹൗസ,

െകാകിലാട് പടി , മണർ പി ഒ ,  േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   കടലണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-09-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാേതയ   സി ഭാര് 66

2 സാബിറ  സി മകള 48

3 മഹമദ  സി മകന 44

4 സലീം   സി മകന 42

5 നൗഷാദ  സി മകന 40

6 ഫൗസിയ  സി മകള 40

7 മഹമദ നൗഫൽ  സി മകന 36

8 മഹമദ  സമീർ   സി മകന 34

9 സജാദ  സി മകന 33
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 3 -12626/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസ  വി , െവളായിേകാട്

ഹൗസ,  വടപറമ് , കടലണി,  ചാലിയം പി ഒ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനകമാരി  എ എം

, െവളായിേകാട്  ഹൗസ,  വടപറമ് , കടലണി,  ചാലിയം പി ഒ   േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   കടലണി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   14-08-2021 -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:െക 3 -12627/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിനമണി  ആനന്  നിവാസ,

ആമാംകനി വയൽ ,   െകാളതറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവണർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകള അജിത , ആനന്  നിവാസ,  ആമാംകനി

വയൽ ,  കണായിേതാട, െകാളതറ പി ഒ ,  േകാഴിേകാട  , േബാധിപിച അേപക   െചറവണർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-01-2021 -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:െക 3 -12628/ 2021 22-11-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി  എ എം ഭാര് 67

2 വിസമ   വി മകള 39

3 സസ മ  വി മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജാമണി  എ ഭരതാവ 61

2 അമത   ആർ മകള 40

3 അജിത  ആർ മകള 36

4 ആനന്   ആർ മകന 32
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 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിനമ  െക പി ,  കാേരാത

് പറായിൽ  ഹൗസ,  രാമനാടകര,  ൈവദ്രങാടി  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതയെട മകന സകമാരൻ ,

കാേരാത് പറായിൽ  ഹൗസ,  രാമനാടകര,  ൈവദ്രങാടി  പി ഒ ,  േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   01-08-2019 -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:െക 3 -12629/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റഖിയ   എം െക  , താഴെതവീദ

,   ൈവദ്രങാടി പി ഒ ,  രാമനാടകര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ റഫീഖ  എം െക , താഴെതവീദ,

രാമനാടകര, ൈവദ്രങാടി പി ഒ ,  േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-06-2015 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കരിയാതൻ ഭരതാവ 86

2 ലീല മകള 64

3 സകമാരൻ  െക പി മകന 60

4 കഷൻ മകന 55

5 പതിനി മകള 53

6 രമണി  എം മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ അസലം  എം െക മകന 39

2 ഹംസേകായ  എം െക മകന 36

3 സീനത്  എം െക മകള 35

4 മഹമദ  റഫീഖ  എം െക മകന 33

5 നസറത്  എം െക മകള 30

6 സമയ  എം െക മകള 25

7 മഹമദ  റാഫി  എം െക മകന 22
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 3 -12630/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അൈസനാർ , താഴത വീടിൽ

, ൈവദ്രങാടി പി ഒ, േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ റഫീഖ എം െക , താഴത

വീടിൽ, രാമനാടകര, ൈവദ്രങാടി പി ഒ, േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-1998 -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:െക 3 -12631/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ , പണവം,

ചിറകാൻപാടം  പാറമൽ രാമനാടകര പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിേജഷ ടി െക , പണവം,

ചിറകാൻപാടം  പാറമൽ രാമനാടകര പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ അസലം എം െക മകന 39

2 ഹംസേകായ എം െക മകന 36

3 സീനത് എം െക മകള 35

4 മഹമദ റഫീഖ എം െക മകന 33

5 നസറത് എം െക മകള 30

6 സമയ എം െക മകള 25

7 മഹമദ റാഫി മകന 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാരി ടി െക ഭാര് 65

2 ബിേജഷ ടി െക മകന 45

3 േസാണി ടി െക മകന 40
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നമര:െക 3 -12632/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസ , പളിയേകാട ചളിയിൽ

, ചളിപറമ് , ഫേറാക് േകാേളജ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന പി സി സേനാഷ , പളിയേകാട

ചളിയിൽ, ചളിപറമ് , ഫേറാക് േകാേളജ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-2003 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി ഭാര് 74

2 വസമതി പി സി മകള 55

3 വതല പി െക മകള 50

4 സേനാഷ പി സി മകന 49
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Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:K3 -10755/2021  22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ െക ടി,  കനൻ തിരതി ,

പളിതമ് പറമ്, േബപർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േബപര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ശകനള , കനൻ തിരതി , േബപർ (പി ഒ),

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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:K3 -10756/2021   22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില േബപര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹൻദാസ വി െക,  വടേക

ൈകപറത് , േബപർ (പി ഒ)  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭന , വടേക ൈകപറത് , േബപർ (പി

ഒ) േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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:K3 -11953/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷണൻ , െചേറാടതിൽ (H

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശകനള ഭാര് 68

2 ശജ മകന 43

3 െലജില മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന ഭാര് 52

2 നീത മകള 30

3 നിധിൻദാസ മകന 27

17958 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



) , അരകിണർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പീതി , െചേറാടതിൽ (H) , അരകിണർ , േബപർ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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:K3 -11954/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപൻ എന വാസ,

കരിമനകൽ വീട,  പി ഒ  മണർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജിത െക , െകാേലരി , കരിമനകൽ

വീട , പി ഒ  മണർ  േബാധിപിച അേപക   കടലണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-12-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത

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:K3 -11956/2021  22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിേതഷ,    ഉലാസ ഹൗസ , േബപർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േബപര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഒഹീഷ ഹരി പി ,   ഉലാസ ഹൗസ , േബപർ  േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-

03-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പീതി ഭാര് 60

2 നിതിൻ ബാലകഷണൻ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയ ഭാര് 65

2 സജിഷ െക മകള 39

3 സജിത െക മകന 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:K3 -11957/2021  22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില േബപര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സഭദ, പേയരി ഹൗസ, പളിതമ് പറമ്

, േബപർ (പി ഒ)   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതയെട മകള രജനി, പേയരി ഹൗസ, പളിതമ് പറമ്, േബപർ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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:K3 -11958/2021  22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബഷീർ െക ടി,  േകായെതാടകയി

ൽ ഹൗസ, േകാേറാത് പറമ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക് വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േബപര വിേലജില  പേരതനെറ ഭാര് സാബിറ , േകായെതാടകയിൽ ഹൗസ, പി ഒ

േനാർത് േബപർ േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില   ടിയാന    27-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത

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. 

 

1 സാവിതി മാതാവ 79

2 ഒഹീഷ ഹരി ഭാര് 41

3 അനയ മകന 11

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രജനി മകള 53

2 സജിനി മകള 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാബിറ െക പി ഭാര് 53

2 ഷാഹൽ ഹമീദ െക ടി മകന 35
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NOTICE

 
നമര:K3-11959/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട  താലകില  േബപര   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി കാർത്ായനി,   പനാടിൽ (H)

, പി ഒ േബപർ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതയെട മകന ജയപകാശ ബാബ , പനാടിൽ ഹൗസ, പി ഒ േബപർ

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

സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-04-1984 -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:K3 -11960/2021  22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ േകായ വി ടി,   ഫിേറാസ

മൻസിൽ, െചറിയത് െകാടി പറമ്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കദീജ , ഫിേറാസ മൻസിൽ, െചറിയത്

െകാടി പറമ്, േബപർ   , േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-09-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമാനസത 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:K3 -11961/2021   22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാവിതി എ,   അണേതാടത്,

മാറാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയഭാരതി മകള 70

2 ജയപകാശ ബാബ മകന 65

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കദീജ ഭാര് 58

2 ഉമർ േകായ മകന 35

3 ഫിേറാസ മകന 31
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സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതയെട മകള േജ്ാതിപിയ , അണേതാടത്, അരകിണർ  പി ഒ, മാറാട

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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:K3 -11962/2021  22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൗമിനി ബാലകഷണൻ,  'ശീരാഗം

'  എം സി  േകാേളജിന സമീപം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതയെട മകള ബീന ബാലൻ , 'ശീരാഗം'  എം സി

േകാേളജിന സമീപം, കണർ േറാഡ  േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-10-2010 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമാനസത 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:K3 -11963/2021   22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിചിവി െക, പാറകൽ (H),

വലിയപറമിൽ, െപരമഖം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഫേറാക്  വിേലജില   പേരതയെട മകന നൗഷാദ , പാറകൽ (H), വലിയപറമ്

െപരമഖം,  ഫേറാക്  േബാധിപിച അേപക   ഫേറാക്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമാനസത 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജ്ാതിപിയ മകള 56

2 ജലജ മകള 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബീന ബാലൻ മകള 69

2 ൈനന നാരായണൻ മകള 66

3 അജിത കമാർ മകന 65

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈസത ഭരതാവ 71
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നമര:K3 -11964/2021   22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െവണകാട് വീടിൽ ദാേമാദരൻ  വ

ി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േബപര വിേലജില   പേരതനെറ മകന കഷണദാസൻ , െവണകാട് ഹൗസ, േബപർ േബാധിപിച അേപക   േബപര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   08-03-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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:K3 -11965/2021   22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ,     സകതം,

കരിപാളിവയൽ, നടവടം, േബപർ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി േബപര വിേലജില  പേരതനെറ ഭാര് ലീല െക, സകതം, കരിപാലിവയൽ, നടവടം,

േബപർ   േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-01-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത

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. 

 

2 സനീറ പി മകള 45

3 ഹനീഫ പി മകന 44

4 നൗഷാദ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പസന  എൻ പി മകള 67

2 െവണകാട് കഷണദാസൻ മകന 65

3 െവണകാട് ശശിധരൻ മകന 56

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീല െക ഭാര് 57

2 അരൺ ജി എം മകന 40

3 അനപ ജി എം മകന 38

4 അഖിൽ ജി എം മകന 36

21st December 2021Revenue Department17963
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4-11360/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനകമാരി െക

െകാടവചാലിൽ  ഹൗസ  െനലിേകാട പി ഒ  േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന സതീഷകമാർ , െകാടവചാലിൽ

ഹൗസ  െനലിേകാട പി ഒ  േകാഴിേകാട  േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   25-10-1986 -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:െക4-11366/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഇ േഗാപാലൻ  േമെല

ഉണീരി വീട  െനലിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന തിലകരാജൻ , േമെല ഉണീരി വീട  െനലിേകാട പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-10-2012 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സദാനനൻ മകന 58

2 സതീഷകമാർ മകന 56

3 ശശികമാർ മകന 54

4 ബിന മകള 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി ഭാര് 88

2 പഷാവതി (23-11-2016-ൽ  മരണെപട മകൻ ജയപാലൻെറ
ഭാര് )

മകെന ഭാര് 62

3 േജഷ ബബിലിഷ    ( ടി മകൾ ) പൗതി 30

4 അകയ          (ടി   മകൻ  ) പൗതൻ 24

5 തിലകരാജൻ മകന 58

6 ലത കാർതിേകയൻ മകള 51
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നമര:െക4-12886/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േവേങരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജിത് സി  ചാലയിൽ ഹൗസ,

േവേങരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   സജിൽ സി , ചാലയിൽ ഹൗസ, േവേങരി പി ഒ േബാധിപിച അേപക   േവേങരി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2021 -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:െക4-12327/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസേദവൻ  കാവങൽ ഹൗസ

് കടതിങൽ േമതൽ  പളിപറം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് തങമണി , കാവങൽ ഹൗസ കടതിങൽ േമതൽ  പളിപറം

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2015 -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:െക4-12328/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാകരൻ  മാമിയിൽ ഹൗസ

ഒളവണ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ൈമഥിലി , മാമിയിൽ ഹൗസ ഒളവണ പി ഒ േബാധിപിച അേപക   ഒളവണ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   21-04-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

7 അനിത മകള 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സത്വതി സി മാതാവ 58

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങമണി ഭാര് 60

2 പബീഷ മകന 29

3 സിത മകള 39

4 പഭിത മകള 36

5 പജിത മകള 34
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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. 

 
നമര:െക4-12330/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ  മാമിയിൽ  നഞിയിൽ

ഒളവണ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ഗിരീഷ , മാമിയിൽ   ഒളവണ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   ഒളവണ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-

09-2011 -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:െക4-12331/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ  കാനേങാട് ഹൗസ

് ഗരവായരപൻ േകാേളജ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സഭാഷിണി , കാനേങാട് ഹൗസ ഗരവായരപൻ േകാേളജ പി

ഒ േബാധിപിച അേപക   ഒളവണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-12-2020 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-12332/2021 23-11-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈമഥിലി ഭാര് 57

2 സചിൻ മകന 26

3 ശരണ് മകള 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിൻസി മകള 38

2 ബിൽമ മകള 36

3 ഗിരീഷ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഭാഷിണി ഭാര് 60
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 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരീഷ പി പി  പടികപറത് ഹൗസ

 പാലേകാട് താഴം  ഒളവണ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഷിന , പടികപറത് ഹൗസ    ഒളവണ  േബാധിപിച അേപക

 ഒളവണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2020 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉമാേദവി മാതാവ 72

2 ഷിന ഭാര് 43

3 ഗീഷ മകള 23

4 രാഹൽ മകന 20
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4-12333/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ  അഭയപരി  ചാമാവിൽ  ജ

ി എ േകാേളജ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന സനി െക പി , അഭയപരി  ചാമാവിൽ  ജി എ േകാേളജ പി ഒ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-12-1982 -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:െക4-12334/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ പി പി  േമെല െകാടേശരി

 ഹൗസ ഒളവണ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് വസമതി െക , േമെല െകാടേശരി  ഹൗസ ഒളവണ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക

ഒളവണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2021 -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:െക4-12336/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസനകമാർ  ചടീരികൽ പറമ്

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ െക പി മകള 54

2 സനി െക പി മകന 49

3 ഷമീസ  സി മകന 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വസമതി െക ഭാര് 65

2 രേപഷ പി പി മകന 41

3 സേമഷ പി പി മകന 37
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ശീേജ്ാതി നിവാസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് സതി ബി , ചടീരികൽ പറമ്  ശീേജ്ാതി നിവാസ  ഒളവണ പി ഒ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-11-2020 -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:െക4-12337/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചന എം എം  മരകാട്  മീതൽ

ഹൗസ  കടതംപാറ ജി എ േകാേളജ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള േബബി , മരകാട്  മീതൽ ഹൗസ  കടതംപാറ ജി എ

േകാേളജ പി ഒ േബാധിപിച അേപക   ഒളവണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-11-2018 -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:െക5-11133/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈശലജ  പൽപറമിൽ പിലാേശര

ി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന രജീഷമാർ , പൽപറമിൽ പിലാേശരി േബാധിപിച അേപക   കനമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2016 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സതി ബി ഭാര് 59

2 ശീലകി എം മകള 21

3 േജ്ാതിക എം മകള 20

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധ ഭാര് 72

2 േബബി മകള 54

3 സജിത മകള 50

4 സബിത മകള 47

5 സിത മകള 44
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നമര:െക5-11134/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചക  സാമികൽ  പിലാേശരി

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകള ലളിത പി െക , പീടിക കണി  പിലാേശരി  േബാധിപിച അേപക   കനമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-02-1978 -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:െക5-11135/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ കടി  േചാലയിൽ

ഹൗസ  കനമംഗലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ആമിന , േചാലയിൽ ഹൗസ  കനമംഗലം  േബാധിപിച അേപക   കനമംഗലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   14-11-2019 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രജീഷമാർ മകന 36

2 വിജയ സിന് മകള 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മാളകടി മകള 77

2 മാധവി മകള 74

3 െപരവകടി മകന 71

4 ലളിത പി െക മകള 68

5 േവലായധൻ എസ മകന 66

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആമിന ഭാര് 66

2 മസഫ മകന 52

3 ജമീല മകള 50

4 റംല മകള 47

5 റഫീക് മകന 45

6 മഹമദ മകന 42

7 യസഫ മകന 40
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നമര:െക5-11334/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ  കരമയിൽ ഹൗസ പലാളർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന നിേജാഷ , െചാവേഞരിെപായിൽ  പലാളർ േബാധിപിച അേപക   മടവര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2010 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ഭാര് 51

2 പേജാഷ മകന 32

3 നിേജാഷ മകന 30
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-11335/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാഫർ  െനടംകണതിൽ ഹൗസ

മടവർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് സകീന , െനടംകണതിൽ ഹൗസ  മടവർ  േബാധിപിച അേപക   മടവര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ 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. 

 
നമര:െക5-11336/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാധരൻ നായർ  കടതർ  പലാളർ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന സേനാഷകമാർ , കടതർ  പലാളർ േബാധിപിച അേപക   മടവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-11-2018 -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:െക5-11338/2021 22-11-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സകീന ഭാര് 42

2 ഫാതിമ സഫ മകള 22

3 ആമിന സജ മകള 18

4 മഹമദ ഷജിൽ മകന 15

5 പാത മാതാവ 73

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ അമ ഭാര് 79

2 േകാമളം മകള 54

3 ബബിത മകള 49

4 സേനാഷകമാർ മകന 37
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 േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാേതയ  പി   പതേശരിമൽ

െകാടകാവയൽ  ആരാമം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന ഇബാഹിം , പതേശരിമൽ  െകാടകാവയൽ  ആരാമം

മടവർ  േബാധിപിച അേപക   മടവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-2019 -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:െക5-11344/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ ടി എൻ  തേചാറക

ൽ െപായിൽതാഴം  പയിമ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ആകാശ ടി എൻ , തേചാറകൽ  പയിമ പി ഒ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-03-2021 -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:െക4-12338/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഷറഫ എ  ൈവറ് ഹൗസ

െപാറമൽ പറമ്  മാതറ  ജി എ േകാേളജ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ജാസിൻ എ , ൈവറ് ഹൗസ  മാതറ

ജി എ േകാേളജ പി ഒ േബാധിപിച അേപക   ഒളവണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇബാഹിം മകന 61

2 ആയിഷ മകള 57

3 കദീശകടി മകള 52

4 ആമിന മകള 46

5 റഖിയ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലളിത സി ഭാര് 62

2 നിത  ടി എൻ മകള 34

3 ആകാശ ടി എൻ മകന 28
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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:െക4-12339/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചളനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജനാർദനൻ ടി  തിരേവാത്

കണങര  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് രഞന ടി , തിരേവാത് കണങര  പി ഒ േബാധിപിച അേപക   േചളനര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   19-09-2021 -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:െക4-12371/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ നസീർ  പളിയത് താഴം

പാലതംകണി ഒളവണ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് സൈലഖ സി , പളിയത് താഴം  പാലതംകണി ഒളവണ പി ഒ

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

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സീനത് സി െക ഭാര് 54

2 ജാസിൻ എ മകള 37

3 ജംഷീർ മകന 34

4 ജാൻസി എ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രഞന ടി ഭാര് 63

2 െജറിൻ ടി മകന 34

3 അജിൻ ടി െജ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ സി ഭാര് 40

2 ഫാതിമ റിഫ സി പി മകള 18
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നമര:െക412409/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത്ായനി അമ  പാറകൽ

ഹൗസ ഇരിങൂർ ജി എ േകാേളജ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന ജനാർദനൻ എൻ , േമെല നമിടിപറമത് പാലാഴി പാല

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-01-2007 -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. 

 

3 മഹമദ റഹീസ സി പി മകന 17

4 മഹമദ റദീഫ സി പി മകന 13

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി പി മകള 69

2 രാധാകഷൻ നായർ എൻ മകന 66

3 ജനാർദനൻ എൻ മകന 64
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നമര:െക4-12410/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണികഷൻ നായർ  െനലിേകാട്

കടതപാറ ജി എ േകാേളജ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന േഗാവിനൻകടി എം , വിഷപാടം േമേകാത്  പളിപറം

ഒളവണ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   ഒളവണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2021 -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:െക4 12412/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ s/o അപ  തറമൽ

നടകണി േകാനനാരി ജി എ േകാേളജ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ഷീല w/o  സേരനൻ , തറമൽ നടകണി ജി എ േകാേളജ

ഒളവണ േബാധിപിച അേപക   ഒളവണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2021 -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:െക4-12414/2021 22-11-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹരിദാസൻ നായർ എം മകന 63

2 േപമലീല എം മകള 62

3 േഗാവിനൻകടി എം മകന 60

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 യേശാദ മാതാവ 84

2 ഷീല ഭാര് 56

3 രഞിത മകന 40

4 രഞിനി മകള 38

5 രഞീഷ മകന 35
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 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസ എം  മരകാടത്  പളിപറം

ഒളവണ  പനീരാങാവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന വിബീഷ എം , മരകാടത്  പളിപറം  ഒളവണ  പനീരാങാവ പി

ഒ  േബാധിപിച അേപക   ഒളവണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-07-2021 -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:െക4 -12415/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  േചളനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ  പിലാേതാടതിൽ

മീതൽ കണങര പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സൗമിനി , പിലാേതാടതിൽ  മീതൽ കണങര പി ഒ  േചളനർ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-11-2021 -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:െക4-12340/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചളനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപി  പളാഞാലിൽ ഹൗസ

പാലത് പി ഒ  േചളനർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് യേശാദ , എടവലത്  പറമ് പളാഞാലിൽ ഹൗസ  പാലത് പി

ഒ  േചളനർ , േബാധിപിച അേപക   േചളനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   15-04-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിേനാദിനി എം ഭാര് 64

2 വിബീഷ എം മകന 43

3 ബിബിത എം മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൗമിനി ഭാര് 62

2 സബിത പി എം മകള 40

3 വിബീഷ പി എം മകന 39
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-12883/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അചതൻ  നായർ  താഴ

െ പതിേയാടിൽ  മകട  പി ഒ  കേകാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ലകിയമ , താെഴ പതിേയാടിൽ  മകട  പി ഒ  കേകാടി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-03-1982 -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:െക5-11132/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പൽപറമിൽ  രാഘവൻ

പൽപറമിൽ  പിലാേശരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന രജീഷമാർ , പൽപറമിൽ  പിലാേശരി കനമംഗലം േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-1998 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 യേശാദ ഭാര് 64

2 നിഷ പി മകള 36

3 േശാഭിത മകള 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലകിയമ ഭാര് 65

2 ലത മകള 48

3 സേനാഷ മകന 45

4 സധ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രജീഷമാർ മകന 36

2 വിജയ സിന് മകള 33
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Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 5 -12588/ 2021 24-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരൻ നായർ  തിരവാലർ

പിലാേശരി കനമംഗലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കനമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിജ വി എം , തിരവാലർ പിലാേശരി , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-12-2019 -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:െക 5 -12600/ 2021 25-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലപിൈള സി പി  അശ്തി

(ഹൗസ)  മാവർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനിൽ കമാർ ജി , അശ്തി (ഹൗസ) നിയർ ൈപപ്ൈലൻ

േറാഡ മാവർ , േബാധിപിച അേപക   മാവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-07-2019 -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:െക 5 -13099/ 2021 25-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഭദ ഭാര് 80

2 ബിജ വി എം മകന 40

3 ബിന വി എം മകള 38

4 സിന മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയമ ഭാര് 71

2 ആശ ജി മകള 40

3 അനിൽ കമാർ ജി മകന 43
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 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം പതാവതി അമ  വരിേകാളി

മീതൽ േകാേണാട്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതയെട മകന എം ബാലകഷൻ , വരിേകാളി മീതൽ േകാേണാട് ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-07-2017 -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:െക 5 -12839/ 2021 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ചാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേലാചന  അരയാട് (ഹൗസ

) ചാതമംഗലം പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചാതമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മകന സഭീഷ എ , അരയാട് ചാതമംഗലം , േബാധിപിച

അേപക   ചാതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-04-2021 -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:െക 5 -12849/ 2021 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ചാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ നമതിരി പി

പാണികടവ ഇലം കഴേകാട ചാതമംഗലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാവിതി അനർജനം , പാണികടവ

ഇലം ചാതമംഗലം , േബാധിപിച അേപക   ചാതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം ബാലകഷൻ മകന 67

2 എം ജയപകാശൻ മകന 64

3 വി എം പസന മകള 60

4 വി എം പഷരാജൻ മകന 58

5 വി എം മണിരാജ മകന 56

6 വി എം മധപസാദ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഭീഷ എ മകന 40

2 സഭിത എ മകള 39
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പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -12856/ 021 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ചാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ െക

േകാളങേരടത് മലയമ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജിേതഷ െക , േകാളങേരടത്

മലയമ , േബാധിപിച അേപക   ചാതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-03-2021 -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:െക 5 -12861/ 2021 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ എ ടി  മണപറത്

കാടിൽ (ഹൗസ) കാകർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േപമമാലിനി െക വി , മണപറത് കാടിൽ

(ഹൗസ) കാകർ , േബാധിപിച അേപക   കാകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-10-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി അനർജനം ഭാര് 77

2 നിർമല പി െക മകള 56

3 ചനിക പി െക മകള 53

4 തങമണി പി െക മകള 50

5 ശഭ പി െക മകള 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങമണി ഭാര് 60

2 ഗേയഷ മകന 35

3 ജിേതഷ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േപമമാലിനി െക വി ഭാര് 62

2 വിനീഷ എം െക മകന 38

3 ലതീഷ എം െക മകന 34
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നമര:െക 5 -12865/ 2021 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ  പയടി തേറാൽ പി സി

പാലം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന ടി , പയടി തേറാൽ പി സി പാലം പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2021 -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:െക 5 -12868/ 2021 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എം കല്ാണികടി  പകനിൽ

നടവൂർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാകര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സബഹണ്ൻ എം , പകനിൽ നടവൂർ , േബാധിപിച

്ച അേപക   കാകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-2021 -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:െക 5 -12951/ 2021 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ െക  പിയം (ഹൗസ)

നാലകണതിൽ കാകർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന പിയദർശൻ , പിയം നാലകണതിൽ കാകർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിന ടി ഭാര് 45

2 അതല് പി മകള 23

3 ആദിത് പി മകന 19

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സബഹണ്ൻ എം ഭരതാവ 75

2 േജസി എം എസ മകന 50

3 ശിബി എം എസ മകന 47
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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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈശലജ വി ഭാര് 60

2 പിയദർശൻ െക മകന 33
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-12135/2021 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻകടിനായർ  െക െക,

െപരിയംകനത് ഹൗസ, പി ഒ കരവടർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈവജനിമാല പി െക , െപരിയംകനത്

ഹൗസ, പി ഒ കരവടർ, േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   കരവടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-11-2015 -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:െക5-12136/2021 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാണിക്ം, അരിങാമാടമൽ

േഹാബസ, പി സി പാലം, കാകർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാകര വിേലജില   പേരതയെട മകന രാമകഷൻ , അരിങാമാടമൽ േഹാബസ,

പി സി പാലം, കാകർ, േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   കാകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2014 -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:െക5-12137/2021 30-11-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈവജനിമാല പി െക ഭാര് 60

2 ശീജിത്കമാർ െക െക മകന 35

3 ശീലാൽ പി െക മകന 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനിക അരിങാമാടമൽ മകള 70

2 സരസ്തി കനെപായിൽ മകള 65

3 ലക്മി പതകളങര മകള 62

4 രാമകഷൻ അരിങാമാടമൽ മകന 60

5 ഷൺമഖൻ പാറകൽ മകന 57
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 േകാഴിേകാട താലകില   കാകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാചടി,  വടേകടത് ഹൗസ

, പനേശരി, പി ഒ കാകർ, േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന പകാശൻ , വടേകടത് ഹൗസ, പനേശരി,

പി ഒ കാകർ, േകാഴിേകാട   േബാധിപിച അേപക   കാകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-1994 -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:െക5-12142/2021 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മജീബ വി,  പതിേയടത് മീത

ൽ ഹൗസ ,  പതർമഠം, പി ഒ പനീരാങാവ, േകാഴിേകാട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരമണ വിേലജില   പേരതനെറ മകള മഫീദ നസറിൻ വി

, കറേങാടമൽ, പതിേയടത് മീതൽ, പി ഒ പനീരാങാവ, േകാഴിേകാട   േബാധിപിച അേപക   െപരമണ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-

07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ 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. 

 
നമര:െക5-12143/2021 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീജ, െതെകകേളാളിപറായിൽ

, കരവടർ പി ഒ,  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പകാശൻ വി മകന 64

2 ഗേണശൻ വി മകന 56

3 പതീഷ വി മകന 49

4 ശീമതി വി മകള 68

5 സബിത വി മകള 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൗദ െക ഭാര് 45

2 മഫീദ നസറിൻ വി മകള 21

3 മഹമദ സൈഹൽ വി മകന 12

4 മഹമദ ഷൈനബ വി മകന 9

5 ഉസമാൻ വി പിതാവ 78

6 ആമിന വി മാതാവ 66
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സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതയെട മകള സകീന , െതെകകേളാളിപറായിൽ, കരവടർ പി ഒ,

േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   കരവടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-03-2021 -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:െക5-12585/2021 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇമിചിബി എം, ആശീർവാദ,

കലായ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ എം , ആശീർവാദ, കലായ പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-2021-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:െക5-12586/2021 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി െക,  കനത് ഹൗസ

, ഇയേടരി പറമ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതയെട മകന ചനൻ െക , കനത് ഹൗസ, കലായ , േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ മകള 54

2 സഹറാബി മകള 52

3 സകീന മകള 46

4 ൈസനബ മകള 42

5 ഇയാത സേഹാദരി 80

6 ആയിശ സേഹാദരി 77

7 നബീസ സേഹാദരി 65

8 ൈസനബ സേഹാദരി 62

9 ജമീല സേഹാദരി 58

10 റഹീമ സേഹാദരി 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബൽ ഖാദർ എം മകന 65

2 അബളേകായ എം മകന 63

3 മഹമദ എം മകന 61

4 സേലഖ എം മകള 57
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അേപക   പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2021 -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:െക5-12587/2021 29-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമാബി സി, ഫാതിമ

മൻസിൽ, കണാടത് പറമ്, തിരവണർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഒമർ ഷരീഫ െക , ഫാതിമ മൻസിൽ,

തിരവണർ   േബാധിപിച അേപക   പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനരൻ െക മകന 65

2 സിദാർതൻ െക മകന 63

3 ശീനിവാസൻ െക മകന 62

4 സധാകരൻ െക മകന 58

5 ചനൻ െക മകന 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബൽ ഗഫർ െക മകന 45

2 സൈഹബാൻ െക മകള 42

3 ൈറഹാനത് െക മകള 38

4 ഒമർ ഷരീഫ െക മകന 30
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 5 -13334/ 2021 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ചാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻ  കരവൻകണി മലയമ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ചാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഷീജ െക , ൈചതന് േകേളാത്താഴം , േബാധിപിച അേപക

ചാതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2004 -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:െക 5 -13335/ 2021 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ചാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഗമിണി െക  കരവൻകണി

(ഹൗസ) മലയമ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചാതമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മകള ഷീജ െക , ൈചതന് േകേളാത് താഴം േപരാമ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-12-2019 -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:െക 5 -13336/ 2021 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ചാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഹാജി െക െക

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ െക മകള 49

2 റീജ െക മകള 44

3 ഷാജി െക മകന 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ െക മകള 49

2 റീജ െക മകള 44

3 ഷാജി െക മകന 52
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കരിമങൽ മലയമ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ജമീല , വരികകനമൽ പിലാേശരി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2015 -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:െക 5 -13337/ 2021 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ചാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ  എടകാട് െപായി

ൽ മലയമ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചാതമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മകള ൈസഫനീസ,  കാരടി തിരവമാടി , േബാധിപിച

അേപക   ചാതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-04-2020 -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. 

 
നമര:െക 5 -13481/ 2021 02-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ചാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധീഷ പി  പാറകണി (ഹൗസ

) ചലർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രജിത എം െക , പാറകണി (ഹൗസ) ചലർ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ 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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജമീല മകള 46

2 ആമിന മകള 49

3 അബൾ അസീസ മകന 41

4 സൈലഖ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െഷറീന മകള 44

2 ൈസഫനീസ മകള 38

3 ഷംനാദ മകന 26
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -13556/ 2021 02-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി സി നാരായണൻ നമതിരി

തരപയിൽ ഇലം െപരമണ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരമണ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീേദവി , തരപയിൽ ഇലം െപരമണ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രജിത എം െക ഭാര് 40

2 ആര് എസ മകള 17

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി ഭാര് 76

2 ശീന ടി മകള 36
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NOTICE

 
നമര:െക3-12633/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനരൻ െക  തയിൽ ഹൗസ

െകാലംകണി പറമ്  നടവടം േബപർ േനാർത് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് േപമ തയിൽ ഹൗസ െകാലംകണി പറമ്

നടവടം േബപർ േനാർത് പി ഒ േകാഴിേകാട  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  02-06-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത

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:െക3-12634/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമാചകടി െക  കിഴകംമാട്

ഹൗസ ഫേറാക് േകാേളജ പി ഒ രാമനാടകര േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന െമായതീൻ േകായ  കിഴകംമാട്  ഹൗസ

ഫേറാക് േകാേളജ പി ഒ രാമനാടകര േകാഴിേകാട  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 30-04-2000-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമാനസത 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:െക3-12635/2021 22-11-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േപമ ഭാര് 63

2 ലു ടി മകള 44

3 ലാല ടി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബീരാൻ േകായ മകന 70

2 അലവി മകന 65

3 െമായതീൻ േകായ മകന 64

4 ഫാതിമ മകള 63

5 ഖാലിദ മകന 60
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 േകാഴിേകാട താലകില  േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മംതസ അബദൽ സലാം  ൈബത

ൽ െമഹഷാൽ അരകിണർ പി ഒ േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭരതാവ അബൽ സലാം പി ടി  ൈബതൽ

െമഹഷാൽ അരകിണർ പി ഒ േകാഴിേകാട  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 20-06-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത

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:െക3-12636/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശി െക  കമലാട് േകായവളപ്

അരകിണർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന ശരത െക  കമലാട് േകായവളപ് അരകിണർ പി ഒ നടവടം േകാഴിേകാട

േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-10-2019-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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:െക3-12637/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  കടലണി വിേലജില  പതൻകടപറത് കടലണി ചാലിയം പി ഒ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  കദീെശയി പി െക  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന മസഹദ പി െക  പതൻകടപറത് കടലണി ചാലിയം പി ഒ

േകാഴിേകാട  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൻ 10-08-2019-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബൽ സലാം പി ടി ഭരതാവ 61

2 ഫാതിമ േമഹസ മകള 30

3 മിഫാൽ അബൽ സലാം മകന 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സവിത െക ഭാര് 51

2 ശരത െക മകന 29

3 േശാഭിത് െക മകന 25
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-12638/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ബിചാത െക ഫാരിഹ മൻസിൽ

രാമനാടകര ൈവദ്രങാടി പി ഒ േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന യനസ െക പി  ഫാരിഹ മൻസിൽ

രാമനാടകര ൈവദ്രങാടി പി ഒ േകാഴിേകാട  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 24-07-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത

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:െക3-12639/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകിൽ േബപർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷംസദീൻ സി വി  ചീരാചം പറത്

ഹൗസ േബപർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് െസലീകത്  ചീരാചം പറത് ഹൗസ േബപർ  േബാധിപിച അേപക മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 05-02-2005-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സബീക് പി െക മകന 49

2 ഹനീഫ പി െക മകന 48

3 റഹാലത് പി െക മകള 45

4 നിസാർ പി െക മകന 44

5 ശറഫദീൻ പി െക മകന 40

6 മസഹദ പി െക മകന 33

7 ബഷറ എ ടി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 യാസിൻ െക പി മകന 49

2 സാഹിർ െക പി മകന 43

3 യനസ െക പി മകന 41

4 ഹാരിസ െക പി മകന 38

5 ഫാരിഹ െക പി മകള 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െമായതീൻ കഞ് പിതാവ 85

21st December 2021Revenue Department17993
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:െക3-12640/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാേതയ പി പി  കാവങൽ െസറീ

ന മൻസിൽ ചാേകരികാട അരകിണർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന ബീരാൻേകായ പി വി ഹൗസ  െചറകറി

താഴം ഹൗസ അരകിണർ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 24-07-2017-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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:െക3-12641/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില േബപര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ െക  െകാളങര വീടിൽ േബപ

ർ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ സേഹാദരി രാഗിണി എൻ  െകാളങര വീടിൽ േബപർ പി ഒ േകാഴിേകാട  േബാധിപിച

അേപക മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 12-01-

2008-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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. 

2 ആമിന മാതാവ 74

3 െസലീകത് ഭാര് 42

4 ഷംസീന മകള 21

5 ജസീൽ മകന 20

6 മിഥലാജ മകന 18

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബീരാൻ േകായ പി പി മകന 64

2 അബൾ റസാക് പി പി മകന 63

3 സഫിയ മകള 61

4 മഹമദ അഷറഫ പി പി മകന 59

5 െഷരീഫ മകള 58

6 അബൾ കരീം പി പി മകന 56

7 അബൾ മജീദ പി പി മകന 55

8 അസ മകള 53

9 െസറീന മകള 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാഗിണി സേഹാദരി 60
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നമര:െക3-12642/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപമലത  ജാനറാം ഹൗസ ചീകിേലാട

് പറമ് തിരതിയാട പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന സേഭഷ എ  ജാനറാം ഹൗസ ചീകിേലാട് പറമ് തിരതിയാട പി

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന 28-06-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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. 

 

2 ലളിത സേഹാദരി 69

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സചിത എ മകള 49

2 സേഭഷ എ മകന 47
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നമര:െക 3 -10870/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ റസാൻ

െതാണിേകാടൻ  മർവ മൻസിൽ ൈവദ്രങാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ റയാൻ

റാസിഖ െതാണിേകാടൻ , മർവ മൻസിൽ ൈവദ്രങാടി രാമനാടകര , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ

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

12-2020 -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. 

 
നമര:െക 3 -10871/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞികീരൻ െക പി

െകാടകുപറമ് (ഹൗസ) രാമനാടകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അേശാക കമാർ െക പി ,

െകാടകുപറമ് (ഹൗസ) രാമനാടകര പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2019 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റയാൻ റാസിഖ െതാണിേകാടൻ സേഹാദരൻ 19

2 ഫാതിമ േറാന െതാണിേകാടൻ സേഹാദരി 10

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി ഭാര് 65

2 േപമരാജൻ മകള 49

3 വിജയശീ മകള 44

4 അേശാക കമാർ മകന 42

5 ജയൻ മകന 40

6 പദീപ കമാർ മകന 37

7 കഷണ കമാർ മകന 34
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നമര:െക 3 -10875/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാജ കമാർ പി പി  പത

ൻ പരയിൽ  മതിരകലായി പറമ് പതിയറ  േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അമിളി വി പി ,

പതൻ പരയിൽ (ഹൗസ) മതിരകലായി പറമ് പതിയറ പി ഒ േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.    ൈമനരമാർ   താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 നെറ   സംരകണതിലാണ. 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:െക 3 -10873/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ േകായ പി ടി  പാരിയ

ം െതാടി െകാേയാളിെപാറ (ഹൗസ) ൈവദ്രങാടി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ

അസകർ അലി , പാരിയം െതാടി െകാേയാളിെപാറ (ഹൗസ) ൈവദ്രങാടി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-02-2021 -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:െക 3 -10874/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ െക പി  ഫാരിഹ മൻസി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി മാതാവ 75

2 അമിളി വി പി ഭാര് 43

3 അനാമിക മകള 15

4 അനജിത് മകന 14

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ അസകർ അലി മകന 35

2 െസമീറ പി ടി മകള 43

3 ഫൗസിയ വി മകള 40

4 സിറാജദീൻ മകന 31

5 സഹറ (രണാമെത ഭാര്) - 65

21st December 2021Revenue Department17997
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ൽ രാമനാടകര ൈവദ്രങാടി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന യനസ െക പി , ഫാരിഹ മൻസിൽ

രാമനാടകര ൈവദ്രങാടി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2018 -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:െക 3 -10882/ 2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടിഹസൻ  പതിയ നാലകത്

(ഹൗസ) ചാലിയം പി ഒ േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബദൾ ഷകർ വി െക , പതിയ

നാലകത് ചാലിയം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കടലണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2020 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 യാസിൻ െക പി മകന 49

2 സാഹിർ െക പി മകന 43

3 യനസ െക പി മകന 43

4 ഹാരിസ െക പി മകന 38

5 ഫാരിഹ െക പി മകള 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇയാതടി ഭാര് 79

2 സൈബദ മകള 67

3 അബദൾ ഷകർ വി െക മകന 59

4 ആയിഷാബി വി െക മകള 50
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര: െക3-12643/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹൈസൻേകായ എ െക  റസിയ

മൻസിൽ വടകമാട മണർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ഹസീന െക റസിയ മൻസിൽ വടകമാട മണർ  േകാഴിേകാട

േബാധിപിച അേപക      മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന 11-01-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  കമനമര 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. 

 
നമര:െക3-12644/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിരതകടി എ  മാമയിൽ േമപാടത

് ഹൗസ മണർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന സദാനനൻ എം മാമയിൽ േമപാടത് ഹൗസ മണർ പി ഒ േബാധിപിച അേപക

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    10-02-2020-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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:െക3-12645/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക നളായിനി  െപായിലി

ൽ ഹൗസ െവസ് ഹിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന ബാബരാജ െക  െപായിലിൽ ഹൗസ െവസ് ഹിൽ പി ഒ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹസീന െക ഭാര് 47

2 നാജിൽ ഹഷൽ എ െക മകന 22

3 ആയിഷ നിമി എ െക മകള 15

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സദാനനൻ എം മകന 64

2 സത്ഭാമ എം മകള 57
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േബാധിപിച അേപക   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    31-05-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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:െക3-12646/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാരതി െക എസ  ുതി

േപാറയിൽ പറമ് ഇളവണ േറാഡ എടകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന രഞിത് ആർ ുതി ഹൗസ േപാറയ

ിൽ പറമ് ഇളവണ േറാഡ എടകാട പി ഒ  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 01-09-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത

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:െക3-12647/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൽ സലാം സി സി  പതൻപ

ര ഹൗസ വടകമാട മണർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന മഹമദ അഷറഫ സലാം സി സി  പതൻപര ഹൗസ വടകമാട

മണർ  േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 14-11-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബാബരാജ െക മകന 61

2 ജയരാജൻ െക മകന 58

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയചനൻ ആർ മകന 56

2 സധാകരൻ ആർ മകന 54

3 ചനിക ആർ മകള 52

4 രഞിത് ആർ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ സി സി മകള 55
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നമര:െക3-12648/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബി പി  പടചാടിൽ ഹൗസ

കതായി വളപിൽ കടലണി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട ഭരതാവ ശീനിവാസൻ പി പടചാടിൽ ഹൗസ കതായി വളപിൽ കടലണി

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന 08-06-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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:െക3-10083/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവി  കളതിങൽ ഹൗസ

അരകിണർ േബപർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന സതീഷ കമാർ െക  കളതിങൽ ഹൗസ അരകിണർ േബപർ  േബാധിപിച

അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 02-08-

2020-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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:െക3-10678/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനബ ടി െക  അമലപറത

് ഇളയടത്താഴം ഹൗസ മാധവൻ േറാഡ ഫേറാക് േകാേളജ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട ഭരതാവ യാസർ അറഫാത്

2 മഹമദ അഷറഫ സലാം സി സി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീനിവാസൻ ഭരതാവ 58

2 ഷിന പി മകന 32

3 ഷിനി പി മകള 31

4 ഉണലി എം മാതാവ 77

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സതീഷമാർ മകന 48

2 പഷലത മകള 46

3 സശാനിനി മകള 44

4 വസന മകള 40
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അമലപറത്  ഇളയടത്താഴം ഹൗസ മാധവൻ േറാഡ ഫേറാക് േകാേളജ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 20-07-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 ൈമനരമാർ കമനമര 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. 

 
നമര:െക3-10732/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ യാകബ െക വി  അജനാസ

് േകാേടജ െവളയിൽ ബീച് പി ഒ  േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് റംലത്  അജനാസ േകാേടജ െവളയിൽ

ബീച് പി ഒ  േകാഴിേകാട  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-05-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 യാസർ അറഫാത് എ പി ഭരതാവ 46

2 ൈഫഹ എ പി മകള 7

3 മഹമദ റയാൻ എ പി മകന 4

4 പാൈത മാതാവ 61

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റംലത് (രണാം ഭാര്) - 49

2 റിഹാന െസറിൻ മകള 27

3 റിസബ ഷിറിൻ മകള 24

4 സാനിയ സൽതാന മകള 22

5 അജനാസ മഹമദ മകന 20

6 സരയ (ആദ് ഭാര്) - 70
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-10759/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആതം മാലിക് ബി എം

കറകംേചരിപറമ് അരകിണർ  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റംല , കറകംേചരിപറമ് അരകിണർ  പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ 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. 

 
നമര:െക3-10764/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീപാതമ  േകാടിയാട് വീട

് ൈവദ്രങാടി പി ഒ പലംകന് രാമനാടകര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതയെട മകന ജംഷീർ െക , , േബാധിപിച അേപക

രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2010 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റംല ഭാര് 47

2 താഹിർ അഹമദ മകന 26

3 ഫസൽ അഹമദ മകന 22

4 തൻവീർ അഹമദ മകന 20

5 നാസർ അഹമദ മകന 15

6 ആയിശാബി മാതാവ 75

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജംഷീർ െക മകന 43

2 സാഹിറ െക മകള 41

3 മഹമദ ഹനീഫ െക മകന 37
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-11552/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റാണിേമേനാൻ  സൗഭാഗ് തമി

േറാഡ േബപർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ ഉണികഷ േമേനാൻ സൗഭാഗ് േബപർ േബാധിപിച അേപക    മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-05-2015-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപിചെകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-11554/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  െചറവണർ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മിനി  കറികാടപറമ് നലളം പി

ഒ േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന ബിനലാൽ  കറികാടപറമ് അരീകാട നലളം പി ഒ േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    11-09-1996-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:െക3-11555/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റിനി ലിേനാറ കാസലിേനാ

സാവിേയാ േകാേളജ കനിയിൽകാവ േറാഡ എരഞിപാലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉണികഷ േമേനാൻ ഭരതാവ 82

2 പശാന് മകന 48

3 പീതി രവി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിനലാൽ ഇ പി മകന 30

2 ബിനില ഇ പി മകള 28

3 ബാല സബമണ്ൻ ഭരതാവ 55
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ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന റൺസർ ആർ എസ കാസലിേനാ േഗസ

പാലാടൻകണിപറമ് െനലിേകാട പി ഒ  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 30-04-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത

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:െക3-10734/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാരതി  പളിപറത് വീട േബപർ

എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട സേഹാദരൻ ഭരതൻ  പളിപറത് ഹൗസ  േബപർ േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-01-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനയാൾ  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:െക3-10739/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദേകായ  െചറിയതറയിൽ

േബപർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് സഹറ െചറിയതറയിൽ േബപർ  നടവടം േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 28-11-2020-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമാനസത 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റൺസൺ ആർ എസ കാസലിേനാ മകന 52

2 േറാലന്  േറായ കാസലിേനാ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഭരതൻ സേഹാദരൻ 72

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഹറ ഭാര് 67

2 മഷഹർ അലി മകന 47

3 മബററ മകള 44

4 മാരിയത് ബീഗം മകള 40
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നമര:െക3-10737/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റാടി  പളകൽ ഹൗസ േതാണിചി

റ േനാർത് േബപർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള സഗന  പളകൽ ഹൗസ േനാർത് േബപർ പി ഒ  േബാധിപിച

അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 23-04-

2016-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സകമാരൻ മകന 68

2 തങം മകള 67

3 േവണ മകന 63

4 വിശ്നാഥൻ മകന 59

5 സഗന മകള 50

21st December 2021Revenue Department18007
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