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NOTICE

 
നമര:ജി 2 -5685/ 2021 18-08-2021
 
   െകായിലാണി താലകില   െചെങാടകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശികമാർ മകൻ കഷൻ

നായർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചെങാടകാവ വിേലജില   സജിന

നായർ  േഗാകലം കേചരിപാറ ,േമലർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചെങാടകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:ജി 3-5711/2021 01-09-2021
 
   െകായിലാണി താലകില   െചെങാടകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷൗകത് അലി അഹമദ

S/o കഞി അഹമദ    എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചെങാടകാവ വിേലജില

അഷബിറ ഷൗകത് അലി     ആമിനാസ ഹൗസ  മതിരപറമത് എടകളം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചെങാടകാവ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    13-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിന നായർ ഭാര് 48

2 ശിൽപ നായർ മകള 27

3 നായർ വിദ് ശശികമാർ മകള 21

4 കമലാകി 'അമ അമ 80

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഷബിറ ഷൗകത് അലി ഭാര് 32

2 മിൻഹ മറിയം ഷൗകത് അലി മകള 11

3 ആമിന െമഹദിയ ഷൗകത് അലി മകള 8

4 ഷാഹിദ സേഹാദരി 52

5 നർജഹാൻ സേഹാദരി 45

6 ഫിേറാസ ഖാൻ െക സേഹാദരൻ 41

7 ഫരീദ െക സേഹാദരി 37
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ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:ജി1-5848/2021     01-09-2021
 
   െകായിലാണി താലകില   േമഞന്ം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരീഷ s/o ശങരൻ നായർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമഞന്ം വിേലജില   സനിത െക എം  അരീകൽ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:ജി 3-5710/2021   01-09-2021
 
   െകായിലാണി താലകില   തീെകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള s/o മമദ  എനയാളട

െ  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തീെകാടി വിേലജില   ശംസദിൻ   തയിൽ പളികര ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2005 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:ജി 2-5766/2021  01-09-2021
 
    െകായിലാണി താലകില   േമഞന്ം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാന w/o  കഞിരാമൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമഞന്ം വിേലജില   ബാബ  അയപൻ കണി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിത െക എം ഭാര് 38

2 അനപിയ ജി എസ മകള 15

3 പതിനി അമ അമ 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അസയിനാർ മകന 65

2 ആയിശ മകള 58

3 ശംസദിൻ മകന 56

4 കഞമദ മകന 54

5 സീനത് മകള 39
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േപരാമ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േമഞന്ം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:ജി 2-5846/2021    01-09-2021
 
    െകായിലാണി താലകില   െനാചാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബായി  s/o  േപാകർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െനാചാട  വിേലജില   ഫാതിമ   വിളക

കണതിൽ െനാചാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െനാചാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:ജി 2 -5685/2021   18-08-2021
 
   െകായിലാണി താലകില   െചെങാടകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശികമാർ s/o കഷൻ

നായർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചെങാടകാവ വിേലജില   സജിന

നായർ  േഗാകലം കേചരിപാറ േമലർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചെങാടകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനൻ മകന 53

2 ഉഷ മകള 49

3 ഷീജ മകള 46

4 ബാബ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ഭാര് 54

2 അബൾ നാസർ മകന 36

3 അബൾ ജാഫർ മകന 35

4 ജഫീന മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിന നായർ ഭാര് 48

2 ശിൽപ നായർ മകള 27
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   പേരതയെട  മാതാവ    ജീവിചിരിപണ്.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:ജി3-5687/2021     18-08-2021
 
    െകായിലാണി  താലകില   വിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ s/o  കഷകറപ്

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിയര വിേലജില   സേരാജിനി  പതൻപരയിൽ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-06-2002 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

3 നായർ വിദ് ശശികമാർ മകള 21

4 കമലാകി അമ അമ 80

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി ഭാര് 54

2 അർജൻ മകന 29

3 യദകഷൻ മകന 27
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Kozhikode District

 
Koyilandi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 3 -5687/ 2021 18-08-2021
 
    െകായിലാണി താലകില   വിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ മകൻ കഷകറപ്

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിയര വിേലജില   സേരാജിനി  പതൻപരയിൽ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-06-2002 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് 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 ഭാര് 54

2 അർജൻ മകന 29

3 യദകഷൻ മകന 27

05th October 2021Revenue Department8073
____________________________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2021


		2021-10-05T16:00:38+0530
	Salim A




