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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4-6416/2021 09-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   െചലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീരാൻേകായ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചലനര വിേലജില   അബ റഹിമാൻ  പരേതാളി മീതൽ

കണങര േചളനർ , േബാധിപിച അേപക   െചലനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-12-2004 -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:െക4-6428/2021 09-09-2021
 
    േകാഴിേകാട  താലകില   െചലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാലിനി   എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചലവര വിേലജില   ബാലകഷൻ  തടാരകൽ മീതൽ െചലവർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-1997 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദേകായ പി എം മകന 73

2 ഇയാത മകള 71

3 അബറഹിമാൻ മകന 62

4 ആലി പി എം മകന 61

5 സിദിഖ മകന 53

6 കൽസ മകള 49

7 അഷറഫ പി എം മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലകഷൻ ഭരതാവ 73

2 നിത മകള 41

3 ബബിത മകള 40

4 ലിനിത മകള 37
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:െക4-6418/2021 09-09-2021
 
    േകാഴിേകാട താലകില   െചലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാജകമാർ െക വി

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചലനര വിേലജില   ൈഷനി പി  മേനാജാലയം

കണങര ,  േബാധിപിച അേപക   െചലനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാവ   ജീവിചിരിപണ്.    ൈമനര  മകളിുള ലിസില  കമ നമര  2 നെറ   സംരകണതില

ാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം

േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:െക4-6414/2021 09-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   െചലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അഷറഫ സി പി

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചലനര വിേലജില   ഷാജിത  െചറെപായിൽ

ദാറസലാം കണങര , േബാധിപിച അേപക   െചലനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ  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:െക4-6422/2021 09-09-2021
 
    േകാഴിേകാട താലകില   െചലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചലനര വിേലജില   േശാഭന െക െക  ഇലത് മീതൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീനാകി അമ 68

2 ൈഷനി ഭാര് 41

3 േമഘ എസ മേനാജ മകള 18

4 മിഥൻ എസ മേനാജ മകന 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ അമ 74

2 ഷാജിത ഭാര് 49

3 അഷിഖ അഷറഫ മകള 27

4 ഷാദിയ അഷറഫ മകള 25

5 മഹമദ ഇഖബാൽ മകന 21
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താമരേശരി േദശം േചളനർ , േബാധിപിച അേപക   െചലനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2006 -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:െക4-6423/2021 09-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   െചലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ പി അചതൻ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചലനര വിേലജില   േശാഭന ടി പി  അചതം അടിേയാടിൽ

പറമ് മായനാട   , േബാധിപിച അേപക   െചലനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-12-1985 -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 േശാഭന െക െക ഭാര് 58

2 അതല് ഐ എം മകള 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന ടി പി മകള 64
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4-6244/2021 09-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   െവേങറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീശാബി എൻ എം  എനയാളട

െ  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവേങറി വിേലജില   കഞാമ  െനടമണിൽ ഹൗസ േവേങരി

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-11-2018  -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:െക4-6239/2021 09-09-2021
 
    േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസബാസ്ൻ എ െക

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   അനമ െസബാസ്ൻ

അറകപറമിൽ ഹൗസ േദവഗിരി െമഡികൽ േകാേളജ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞാമ മകന 70

2 മമദേകായ മകന 62

3 ജമീല മകള 59

4 ബഷീർ മകന 57

5 റഖിയ മകള 51

6 സകീന മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ െസബാസ്റ്ൻ ഭാര് 71

2 െജയിൻ െസബാസ്റ്ൻ മകന 51

3 സാജൻ സബാസ്റ്ൻ മകന 48

4 േറാസിലിൻ സബാസ്റ്ൻ മകള 47

5 േറാജൻ സബാസ്റ്ൻ മകന 44
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-9368/2021 03-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ബാലകഷൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   ൈഷജ െക  കരിങലായി െകാടവളി വയൽ

െവസ് ഹിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-1997 -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:െക3-9369/ 2021 03-09-2021
 
    േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശകനള എ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   സീന എ  അറയകാട ഹൗസ പീപിൾസ

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-09-2019  -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:െക3-9370/2021 03-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിദാസൻ പി  എനയാളെട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗമിനി െക ഭാര് 60

2 ൈഷജ െക മകന 47

3 ൈഷനി െക ബി മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലൻ എ ഭരതാവ 86

2 ഷീബ എ മകള 45

3 സീന എ മകള 44
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അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   അനപ പി  പതിയ പരയിൽ കനകാലയ

ബാങ് െവസ് ഹിൽ , േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-09-2020 -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:െക3-8244/2019 03-09-2021
 
    േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീമതി  െക  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പഭാവതി  പതൻ വീടിൽ കളതിങൽ  പറമ്

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-04-2018 -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:െക3-31079/2019 03-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണാടത് അപടി   എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   േപമി എം  മണാടത് പതൻപീടിക പറമ്

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-08-1991 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ ഇ ഭാര് 51

2 അനപ പി മകന 30

3 അഖിൽ പി മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഭാവതി മകള 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം േപമി മകള 60

2 എം േശാഭന മകള 57

3 എം പഷപ മകള 54

4 എം  ശീനിവാസൻ മകന 52

5 എം  അനിലകമാരി മകള 50
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   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:െക3- 9560/ 2021 03-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കരവാരെതാടി ബീരാൻകടി

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    രാമനാടകര വിേലജില   മജീബ റഹമാൻ

െകാേലരി െതാടി ഹൗസ ൈവദ്രങാടി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-04-2019  -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:െക3-9585/2021 03-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ നാരായണൻ എബാനിരി

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   ഗൗരി അനർജനം

പടപറമിൽ ഇടമന ഇലം പാലകൽ േറാഡ രാമനാടകര പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-02-2004 -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:െക3-9626/2021 03-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ പി ആയിഷാബി  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നഗരം വിേലജില   റാബിയ  കമർ നിവാസ എണപാടം കലായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിനകടി െക ഭാര് 71

2 ഹനീഫ െക മകന 48

3 അബദൾ ബഷീർ െക മകന 46

4 മജീബ റഹാൻ െക മകന 45

5 ൈസറാബാന െക മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗൗരി അനർജനം മകള 47
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പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   നഗരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-12-2020 -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:െക3-9659/2021 03-09-2021
 
    േകാഴിേകാട  താലകില   പതിയങാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസകരൻ പി  െക

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   മണികണൻ  സായി

സൗധം പറമത് പറമ് എടകാട െവസ് ഹിൽ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2016  -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:െക3-9660/2021   03-09-2021
 
    േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ യ െക

എനയാളെട   അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പതിയങാടി  വിേലജില    ഭാർഗവി  യ

ഊട്കളതിൽ ഹൗസ എടകാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറ മകള 70

2 റഖിയ മകള 67

3 റാബിയ മകള 61

4 ജമീല മകള 58

5 കമറനീസ മകള 55

6 യഹിയ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീത പി ഭാര് 86

2 രതകമാരി പി മകള 61

3 ഗരലാൽ പി മകന 59

4 കനകലത പി മകള 60

5 മണികണൻ പി മകന 57

6 സായിദാസ പി മകള 54

7 കാനിമതി പി മകള 52

8 സേരഷബാബ പി മകന 49
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വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-04-2000 -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:െക 3-9662/2021 03-09-2021
 
    േകാഴിേകാട  താലകില   പതിയങാടി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശിവദാസൻ ടി  പി

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   രതീഷ ടി പി എസ

ശിവശകി ഹൗസ തമിരമ് പറമ് െവസ് ഹിൽ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാർഗവി യ മകള 64

2 രാഗിണി യ െക മകള 57

3 ഭാരതി യ െക മകള 55

4 സേനാഷ കമാർ യ െക മകന 52

5 ഷജീഷ കമാർ യ െക മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി ഭാര് 69

2 രാേജഷ ടി പി എസ മകന 48

3 ജിേതഷ ടി പി എസ മകന 46

4 രതീഷ ടി പി എസ മകന 44
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 3 -9543/ 2021 30-08-2021
 
    േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    രാമനാടകര വിേലജില   രാധിക പി   െപരഞീരി  ഹൗസ

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-10-2019  -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:െക 3 -9544/ 2021 30-08-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങര നാരായണൻ നായർ പി

 എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   രാധിക പി  െപരിഞീരി

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2019 -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:െക 3 9545/ 2021 30-08-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകഷൻ െക  എനയാളെട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രജനി പി മകള 43

2 രാധിക പി മകള 39

3 രമണി പി മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രജനി പി മകള 43

2 രാധിക പി മകള 39

3 രമണി പി മകള 35
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 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേമാദ െക  കനംപളി ഹൗസ

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-01-2020  -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:െക 3 9546/ 2021 30-08-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ പി  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേമാദ ബാബ എൻ പി   പശാനി

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

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2020 -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:െക 3 9547/ 2021 30-08-2021
 
    േകാഴിേകാട  താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ ഇളേങാവൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   കാർതിക  ഐശ്ര്

നിവാസ താെഴ പിലാകാട് പറമ് രാമനാടകര പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-11-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷ െക മകള 43

2 പേമാദ െക മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പങജാകി എം ഭാര് 73

2 പേമാദ ബാബ എൻ പി മകന 48

3 പവീണ എൻ പി മകള 46

4 പിയങ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റാണി ഭാര് 43

2 ഐശ്ര് മകള 25

3 കാർതിക മകന 23
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   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:െക 3 9551/ 2021 30-08-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ യാഹടി  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   ജമീല  ഷിഹാ മൻസിൽ പറമിൽ പറമ്

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

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-01-2020 -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:െക 3 9553/ 2021 30-08-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവദാസൻ െക  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   അനീഷ െക  ൈകതവളപിൽ ഹൗസ

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

4 ഹരികഷൻ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ ഭാര് 65

2 റംല മകള 48

3 ജമീല മകള 41

4 ഫസീല മകള 38

5 സസല മകള 33

6 ബിചമ സേഹാദരി 72

7 പാതമകടി സേഹാദരി 71

8 ഇൈതമ സേഹാദരി 65

9 കദീജ സേഹാദരി 64

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനമതി െക ഭാര് 55

2 അനീഷ െക മകന 37

3 രഞിത് െക മകന 35
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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:െക 3 9554/ 2021 30-08-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരീകടി െക  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   അബൾ അസീസ  പഞകഴിനിലം

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2020 -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:െക 3 9555/ 2021 30-08-2021
 
    േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ ഖാദർ എം വി

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   ഉൈബദള  മലവീടിൽ

പാണികശാല േമതൽ ഫാറഖ േകാേളജ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-02-2019  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീസകടി ഭാര് 73

2 അബൾ അസീസ മകന 53

3 മഹമദ മസഫ മകന 51

4 അയബഖാൻ മകന 46

5 സാജിത മകള 45

6 ൈറഹാനത് മകള 42

7 സലീന മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ എം വി ഭാര് 62

2 അബൾ റഷീദ എം വി മകന 44

3 അബൾ ഷഫീഖ എം വി മകന 41

4 അബൾ അസീസ എം വി മകന 39

5 ഹാഷിം എം വി മകന 35

6 ഉൈബദള എം വി മകന 32
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:െക 3 9557/ 2021 30-08-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇമിചിപാതമ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   അബൾ ഹമീദ  െതാേടാളിെപാറ

ഹൗസ േകാടമഴ ഫാറഖ േകാേളജ , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2009 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ സി പി മകള 77

2 ആയിശാബീവി മകള 76

3 ഫാതിമ കീഴമാട് മകള 72

4 മറിയംബി മകള 69

5 അബൾ ഹമീദ മകന 63

6 ഫാതിമ മകന 62

7 ഇസായിൽ മകന 61
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 3 9696/ 2021 03-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി സാമികടി  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവനര വിേലജില   ദയാനിധി പി  േഹമാലയം െകാളതറ പി

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-03-1992  -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:െക 3 3251/ 2021 30-08-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായതീൻ പി പി  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   മഹമദ സവാദ  പി പി ഹൗസ േബപർ

നടവടം , േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    20-11-2020  -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:െക 3 9127/ 2021 30-08-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവി ഭാര് 79

2 സ്ർണലത മകള 61

3 പഷപലത പി മകള 59

4 നിർമല എം മകള 53

5 ദയാനിധി പി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ മസഫ മകന 38

2 മഹമദ സവാദ മകന 36
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    േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമദ േകായ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നഗരം വിേലജില   സൈബദ  കളങരേതാപ് പറമ് കണങൽ

കലായ , േബാധിപിച അേപക   നഗരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-08-2019  -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:െക 3 9538/ 2021 30-08-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാണി പി  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   രാജൻ  പീചനാരി പാണഴി ഹൗസ

കഷിഭവൻ േറാഡ രാമനാടകര ,  േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-02-2021 -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:െക 3 9539/ 2021 30-08-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ ടി  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    രാമനാടകര  വിേലജില    കാർത്ായനി  െക   േമേല

െവളേതടത് ഫാറഖ േകാേളജ 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.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ ഭാര് 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജൻ മകന 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി െക ഭാര് 57

2 ബിജ ടി മകന 40
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:െക 3 9540/ 2021 30-08-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ പി  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   രഞിത് രാജ  പാറമൽ പരിയാപരത്

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-02-2017  -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:െക 3 9541/ 2021 30-08-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി കദീജ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   അബബകർ  അഹസൻ രാമനാടകര പി

ഓ , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-12-2020  -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:െക3-9362/2021 03-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കരണാകരൻ നായർ  എനയാളട

െ  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   ഉദയകമാർ െക  േചറകണി ഹൗസ

കാരപറമ്   ,  േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയ െക പി ഭാര് 51

2 രാജി പി മകള 30

3 രഞിത് രാജ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബബകർ ഭരതാവ 80

2 അസവാഫ അഹസൻ മകന 56

3 റമീസ അബബകർ മകള 51

4 അഫാബ അഹമദ മകന 46
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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:െക 3 9359/2021 03-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പവിതൻ എൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പദീപ കമാർ എൻ  െനലിയാട് െപാറങാടി

രാഘവൻ േറാഡ നടകാവ , േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-03-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പങജാകി എ ഭാര് 70

2 ഉദയകമാർ െക മകന 54

3 സനിൽകമാർ െക മകന 51

4 സമ ഗേണഷ െക മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പവീൺ കമാർ എൻ മകന 46

2 പദീപ കമാർ എൻ മകന 37
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3- 9357/2021 03-09-2021
 
    േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ ബഷീർ െക

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   സീനത് െക  നടകണി

പറമ്  േകായ േറാഡ െവസ്  ഹിൽ പി  ഒ  ,  േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-10-2020  -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:െക3- 9358/2021  03-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   നബീസ  കട്ാൻറകം പതിയങാടി പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീനത് െക ഭാര് 55

2 ഫാതിമ സഹറ െക മകള 25

3 നബീസ െക സേഹാദരി 68

4 റഖിയ സേഹാദരി 65

5 ആയിഷബി െക സേഹാദരി 62

6 ൈസനബ സേഹാദരി 61

7 െമായതീൻ േകായ സേഹാദരൻ 56

8 സൽഫികർ അലി സേഹാദരൻ 55

9 റംല സേഹാദരി 54

10 അസ െക സേഹാദരി 50

11 മനീറ സേഹാദരി 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നബീസ മകള 68

2 റഖിയ മകള 65

3 ആയിഷബി മകള 62
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   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:െക3 - 9361/ 2021  03-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനമതി െക പി  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   സനിൽ കമാർ  ചാനിനി നഗർ എരഞിപാലം

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-04-2020  -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:െക3- 9356/2021  03-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജിത ശിവദാസ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പണവ പാണികാട ശിവദാസ  മാധവീയം

ഈസ് ഹിൽേറാഡ  െവസ് ഹിൽ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-02-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 

4 ൈസനബ മകള 61

5 െമായീൻേകായ മകന 56

6 സൽഫികർ അലി മകന 55

7 റംല മകള 54

8 അസ മകള 50

9 മനീറ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ െക പി മകള 64

2 അനിൽ കമാർ െക പി മകന 63

3 ശീലത െക പി മകള 61

4 വിജയ കമാരി െക പി മകള 59

5 സമിതശീ െക പി മകള 57

6 റീത െക പി മകള 56

7 സനിൽ കമാർ െക പി മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പണവ പാണികാട് ശിവദാസ മകന 30
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   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:െക3 8156/2021 07-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    രാമനാടകര വിേലജില   ബബല എം  സി   മളാേശരി

ചരകാടിൽഹൗസ  ഫാറഖ േകാേളജ പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-01-2021  -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:െക3 9700/2021  07-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമദാസൻ എന ജയരാജൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   ശാരദ  എഴതപരകൽ ഹൗസ

േനാർത് േബപർ , േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-2013 -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:െക3 9701/ 07-09-2021
 
    േകാഴിേകാട  താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതനാഭൻ പളതിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   ലീല  എതീസ് വില േനാർത്

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന െക വി ഭാര് 64

2 ബബല എം സി മകന 35

3 ഷിംല എം മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ ഭാര് 59

2 റനീഷ മകന 37

3 റനിത മകള 34
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റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-11-2020 -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:െക3 9703/2021 07-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജിത േദവദാസ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േബപര വിേലജില   േദവദാസൻ  ആലിയേകാട്  ഹൗസ

േനാർത് േബപർ , േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2012 -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:െക3 9704/2021 07-09-2021
 
    േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനബി  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   ഇൻസാഫ െക പി  ആബിദ മൻസിൽ നടവടം

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല ഭാര് 73

2 ആമിന മകള 45

3 രാം റസൽ മകന 44

4 ബിന മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവദാസൻ ഭരതാവ 61

2 അകയ േദവൻ മകന 22

3 ഷാരൺ േദവൻ മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇൻസാഫ െക പി മകന 45

2 സിനി മകള 42

3 ൈസഫദിൻ മകന 34
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   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:െക3 9712/2021 07-09-2021
 
    േകാഴിേകാട  താലകില   വളയനാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭരതൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വളയനാട വിേലജില   പഭീഷ െക  തവേശരി  മാങാവ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-1991 -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:െക3 9714/2021 07-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നവീൻ ബാവ എ സി  എനയാളട

െ  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   ബിൻഷാരാജ  എറകാടിൽ ഹൗസ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
    പേരതനെറ  മാതാപിതാകള  ജീവിചിരിപില.     ൈമനര   മകളിുള  ലിസില   കമ  നമര   2  നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് 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 പസന െക ഭാര് 66

2 പഭാത െക മകന 41

3 പഭീഷ െക മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി സി അമ 66

2 ബിൻഷാജ വി െക ഭാര് 31

3 കാശിനാഥ സി മകന 5
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NOTICE

 
നമര:െക4-5320/2021 09-09-2021
 
    േകാഴിേകാട  താലകില    പനീരങാവ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രമ   എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനീരങാവ വിേലജില   നിധീഷ   രമ നിവാസ പനീരാങാവ പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-02-2018 -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:െക4-5372/2021 09-09-2021
 
    േകാഴിേകാട  താലകില   െചലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അതമാൻകടി  ഒ  െക

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചലനര വിേലജില   ജമീല  ഒടമാടകണിയിൽ

ഹൗസ മതപാട്താഴം േചളനർ , േബാധിപിച അേപക   െചലനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-01-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ  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:െക4-5353/2021 09-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗേണശൻ പരേമശ്രൻ ഭരതാവ 58

2 നിധീഷ ഗേണശൻ മകന 26

3 വിഷണ ഗേണശൻ മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമയ അമ 77

2 ജമീല ഭാര് 46

3 മഹമദ മഫാർ മകന 22

4 സഫ െഷറിൻ മകള 18
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   േകാഴിേകാട താലകില   െചലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ നായർ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചലനര വിേലജില   പമീള പി  ചിതിര വീട ഇരവളർ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-07-2020 -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:െക3-5367/2021 09-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   െചലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്ൻ െക പി  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചലനര വിേലജില   ശീജ എം  കണിെപായിൽ ഹൗസ

കണങര േചളനർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചലനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-10-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
    പേരതനെറ  മാതാപിതാകള  ജീവിചിരിപില.     ൈമനര   മകളിുള  ലിസില   കമ  നമര   1  നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:െക4-5352/2021 09-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   െചലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചലനര വിേലജില   പകാശൻ എം െക  മണാറകണിയിൽ

ഹൗസ പാലത് പി ഒ േചളനർ , േബാധിപിച അേപക   െചലനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-11-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പമീള പി ഭാര് 57

2 രമ് െക മകള 37

3 രമ്ജ െക മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജ എം ഭാര് 41

2 അകയ െക പി മകന 20

3 ആദിത് െക പി മകന 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പകാശൻ മകന 60

05th October 2021Revenue Department8051
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
   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:െക3-9573/2021 07-09-2021
 
    േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാപടി   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    രാമനാടകര വിേലജില   സേരാജ  െപരമിൽ ഹൗസ

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-06-2020  -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:െക4-6501/ 2021 09-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈമഥിലി പി പി  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഒളവണ വിേലജില   ജിഷ  ടി  ജി   െതകവീടിൽ  ഹൗസ

ഗരവായരപൻ േകാേളജ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ഒളവണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-04-2021 -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:െക4-6246/2021 09-09-2021
 

2 സേരശൻ മകന 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജ ഭാര് 51

2 േസഹ മകള 28

3 സിഷ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിഷ ടി ജി മകള 46

2 ജിഷ ടി ജി മകള 44

3 ജിത ടി ജി മകള 42

4 നിത ടി ജി മകള 39
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    േകാഴിേകാട താലകില   െവേങറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവേങറി വിേലജില   ഹരീഷ െക പി  കണംപറമിൽ ഹൗസ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-02-2016 -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:െക4-6553/2021 09-09-2021
 
    േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കാേകാടി  വിേലജില   അബൾലതീഫ     വരിേകാളി

െപായിലിൽ ഹൗസ പടിഞാറംമറി  കേകാടി ,  േബാധിപിച അേപക   കാേകാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2001  -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:െക4-6580/2021 09-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉദയകമാർ ടി എ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേകാടി വിേലജില   പസീത  തേറാൽപറമിൽ ഹൗസ

പടിഞാറം മറി കേകാടി , േബാധിപിച അേപക   കാേകാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ ഭാര് 56

2 ഹരീഷ െക പി മകന 31

3  ഐശ്ര് മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബല ലതീഫ മകന 43

2 റബീന മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസീത ഭാര് 47

2 ആദിത് ടി ഉദയകമാർ മകള 24

3 അനഗഹ ഉദയകമാർ മകന 19

05th October 2021Revenue Department8053
____________________________________________________________________________________________________________________________
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   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. 
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 4 6576/ 2021 09-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലി വി പി  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേകാടി വിേലജില   റസിയാബി  െപായിൽതാഴത് ഹൗസ

കിഴകംമറി പി ഒ കേകാടി , േബാധിപിച അേപക   കാേകാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-03-2017 -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:െക 4 5266/ 2021 09-09-2021
 
    േകാഴിേകാട താലകില   പനീരങാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദീപ കമാർ െക എം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പനീരങാവ വിേലജില   അശ്ിൻ െക പി

കറകണതിൽ ഹൗസ കളംെകാളി പറമ് പാലാഴിപാല പി ഒ ജി എ േകാേളജ , േബാധിപിച അേപക   പനീരങാവ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-11-2020  -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:െക 4 5262/ 2021 09-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റസിയാബി മകള 50

2 ആമിനാബി മകള 48

3 മഹമദ റാഫി മകന 44

4 ഷരീകത് മകള 36

5 അബൾ ലതീഫ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ െക ആർ ഭാര് 59

2 അശ്ിൻ െക പി മകന 28

05th October 2021Revenue Department8055
____________________________________________________________________________________________________________________________
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   േകാഴിേകാട താലകില   െവേങറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ സി  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവേങറി വിേലജില   ചിരതകടി  ശാനിരതി വയൽ ഹൗസ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2006 -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:െക 3 9524/ 2021 07-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണിൽ എടകാട ബീരാൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   ഇതിര്ം   മണിൽ

എടകാട െകായിലത്  ൈവദ്രങാടി പി  ഒ രാമനാടകര , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-1981 -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:െക 3 9525/ 2021 07-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ കടി പി ഇ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കടലണി  വിേലജില    പി  ഇ  ഇസഹാക്   പതിയ

ഇബാഹിമിനകത് ഹൗസ ചാലിയം ,  േബാധിപിച അേപക   കടലണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2009 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിരതകടി സി ഭാര് 60

2 സചില സി മകള 40

3 സേജഷ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇതിര്ം ഭാര് 70

2 സഹറ മകള 57

3 ജമീല മകള 56

4 സകീന മകള 51

5 ഷാഹിന മകള 50

6 ബദർ േമാൻ മകന 44
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   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:െക 3 9535 / 2021 07-09-2021
 
    േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എം മഹമദ നജീബ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   സാദ മഹമദ നജീബ

ഷാജന  പതിയങാടി പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ  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:െക3-9577/2021 07-09-2021
 
    േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൽ റസാഖ െക

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   റഷീദ  െകാേനകാവിൽ

പരതിപാറ ഫാറഖ േകാേളജ , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാേതായി പി ഇ ഭാര് 61

2 അബദൽ സലാം പി ഇ മകന 49

3 ഇസഹാക് പി ഇ മകന 41

4 മൻസർ പി ഇ മകന 39

5 ആതിക ടി െക മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീനത് മഹമദ നജീബ ഭാര് 51

2 ഫാതിമ സനഷീറിൻ  നജീബ മകള 26

3 സാദ മഹമദ നജീബ മകന 22

4 ബീബി പി എം അമ 79

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറാബി െക ഭാര് 50

2 റഷീദ െക മകന 34

3 സലീന െക മകള 31

4 മഹമദ റംഷാദ െക മകന 25
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   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:െക 3 1248/ 2021 07-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷറഫദീൻ എം  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   െസജീറ എൻ പി  മകാട് മെണാടി

പരതിപാറ ഫാറഖ േകാേളജ , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ  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:െക൩-9578/2021 07-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണിനായർ വി  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   ശാനകമാരി  െവളേതടത് ഹൗസ

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-01-2013 -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:െക3-9579/2021 07-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െസജീറ എൻ പി ഭാര് 35

2 ആയിശ എം അമ 56

3 ഷംസദീൻ സേഹാദരൻ 38

4 ഷിഹാബദീൻ സേഹാദരൻ 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി ഭാര് 66

2 സിനേദവി വി മകള 44

3 ബീന വി മകള 42

4 സേനാഷകമാർ വി മകന 40

8058 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



   േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നീലകണൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പഷ  െപരിഞീരി  പറമ്  ഹൗസ

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-04-2014  -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 കഞിമാത ഭാര് 74

2 പഷ മകള 52

3 ശാന മകള 47

4 ബിന മകള 43
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക.3-9562/21  07-09-2021
 
    േകാഴിേകാട  താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞലകി 'അമ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    രാമനാടകര  വിേലജില    രാഘനാഥൻ

കരവാൻെതാടി ഹൗസ െകാകിവളവ ഫേറാക് േകാേളജ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2020 -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:െക5-9563/21 07-09-2021
 
    േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ പി  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    രാമനാടകര വിേലജില   മേനാജ ടി  എം  മഞ നിവാസ

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

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-10-2020 -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:െക3-9565/21 07-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജനൻ എ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    രാമനാടകര  വിേലജില   ശശികല െക കഷണാലയം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഘനാഥൻ പി മകന 59

2 േമാഹൻദാസ പി മകന 62

3 ൈമഥിലി പി മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേനാജ ടി എം മകന 42

2 മഞള പി എം മകള 41
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രാമനാടകര പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-12-2020  -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:െക3 9566/2021 07-09-2021
 
    േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാജകമാർ െക പി

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   സമതി  കടിയാലത് വീട

െകാറമംഗലം ഫാറഖ േകാേളജ , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-01-2011 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാവ   ജീവിചിരിപണ്.    ൈമനര  മകളിുള ലിസില  കമ നമര  2 നെറ   സംരകണതില

ാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം

േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:െക3-9567/2021 07-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞഹമദ പി  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   സൈബദ ടി  കലറംെകടിൽ ജാസഹൽ

ഫാറഖ േകാേളജ , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-03-2007  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശികല െക ഭാര് 51

2 ഹരികഷൻ ആർ െക മകന 31

3 കഷേകശ ആർ െക മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി അമ 66

2 സമതി ഭാര് 34

3 സര്ജിത് മകന 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ ടി ഭാര് 47

2 ജസന പി മകള 28

3 ജസല പി മകന 25

4 മഹമദ ജസിൽ പി മകന 23
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   പേരതനെറ  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:െക3-9568/2021 07-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ പി  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   അമർനാഥ പി  ശീൈശലം ഹൗസ

നമർ 27 ൈമതിനഗർ 27 രാമനാടകര പി ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-12-2020  -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:െക3-9569/2021 07-09-2021
 
    േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നജീബ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   ൈറഹാനത്  േകാടാമഴ ഹൗസ

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-01-2021 -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:െക3-9570/2021 07-09-2021
 

5 ബിചമ അമ 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത സി പി ഭാര് 52

2 ദീപി പി മകള 30

3 അമർനാഥ പി മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈറഹാനത് ഭാര് 45

2 ഫാതിമ ഷഹാന മകള 25

3 മഹമദ സ്ലാഗ മകന 22

4 മഹമദ ഷിബിലി മകന 18
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   േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കിരൺ ഒ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   സധീർ  ബംഗാവ പറമിൽ രാമനാടകര

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-01-2020  -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:െക3-9572/2021 07-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പകറ പി എം  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   മഹമദ മസഫ   േചപലാരി താഴം

ഹൗസ കളങരപാടം ഫാറഖ േകാേളജ പി ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-12-2020  -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:െക3-9575/2021 07-09-2021
 
    േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   േഹമന്കമാർ  ആയിലാഇത് കേപടത്

തിരിചിലങാടി ഫാറഖ േകാേളജ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-1993 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവ എം മകള 66

2 തങം ഒ മകള 59

3 പതിനി മകള 56

4 അജിത മകള 50

5 കഷൻ മകന 49

6 സധീർ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 താഹിറ ഭാര് 57

2 മഹമദ മസഫ മകന 36

3 ഹസീന മകള 31
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   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 75

2 ബാലകഷൻ മകന 59

3 ബാബരാജൻ മകന 57

4 സനരൻ മകന 54

5 വസനകമാരി മകള 51

6 േഹമന്കമാർ മകന 49
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-3284/21 07-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ കടി എം  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   നൗഷാദ  മാളിേയകൽ ഹൗസ കളമാറാകണി

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-02-2020 -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:െക3-7752/2021  07-09-2021
 
    േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിലകി  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   സനിൽ കമാർ  19/565 സമത് ചാലപറം പി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2020 -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:െക 3-8010/2021    07-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇമിചി അഹമദ  എനയാളെട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉൈമബാന മകള 42

2 നൗഷിദ മകള 40

3 നൗഷാദ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിൽ കമാർ  എം മകന 57

2 അനിൽ കമാർ എം മകന 55

3 മിനി എം മകള 52
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 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   കദീജ പി െക  െകാടിവളപിൽ െഹൗസ

പതൻപീടിേയകൽ കണാടയിൽ ചാലിയം പി ഒ   , േബാധിപിച അേപക   കടലണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2015  -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:െക3-8011/2021 07-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ സിദിഖ ടി എ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കടലണി  വിേലജില    സമീറ  പി  പി

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

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-04-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
    പേരതനെറ  മാതാപിതാകള  ജീവിചിരിപില.     ൈമനര   മകളിുള  ലിസില   കമ  നമര   1  നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:െക 3 1248/2021 30-08-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷറഫദീൻ എം  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   െസജീറ എൻ പി  മകാട് മെണാടി

പരതിപാറ ഫാറഖ േകാേളജ , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ പി െക ഭാര് 58

2 സകീന പി െക മകള 40

3 സൽമത് മകള 30

4 ഉമർ േകായ പി െക മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമീറ പി പി ഭാര് 45

2 റാഷിക് അലി ടി എ മകന 22

3 ഷഹാന ഷിറിൻ ടി എ മകള 20

4 സിദറ ടി എ മകള 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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   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:െക3 8013/2021 07-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേഷാതമൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   ഗീത പി  ൈതകടതിൽ ൈതകടതിൽ

ഹൗസ ഇടചിറ കടലണി പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   കടലണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
    പേരതനെറ  മാതാപിതാകള  ജീവിചിരിപില.     ൈമനര   മകളിുള  ലിസില   കമ  നമര   2  നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:െക3 8021/2021 07-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞീവി െക വി  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   ഷാജിേമാൻ  ൈകതവളപിൽ ഹൗസ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-10-2001 -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. 

1 െസജീറ എൻ പി ഭാര് 35

2 ആയിശ എം അമ 56

3 ഷംസദീൻ സേഹാദരൻ 38

4 ഷിഹാബദീൻ സേഹാദരൻ 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ ടി അമ 81

2 ഗീത പി ഭാര് 52

3 പവിത ടി മകള 18

4 പത്ാശ ടി മകന 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാജിേമാൻ മകന 45
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നമര:െക4-5354/2021 09-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   െചലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചലനര വിേലജില   വതല െക പി  േതാേടാളി ഹൗസ

കണങര പി ഒ േചളനർ , േബാധിപിച അേപക   െചലനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2002  -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. 

നമര:െക3 9745/2021 07-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ടി അവറാൻകടി  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നഗരം വിേലജില   ൈസബ െക ടി  െക ടി ഹൗസ താങൾസ

േറാഡ പരപിൽ , േബാധിപിച അേപക   നഗരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2002 -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 വതല െക പി ഭാര് 63

2 ഹരീഷകമാർ ടി മകന 42

3 ലിനീഷകമാർ ടി മകന 41

4 സ്പന ടി മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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