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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക4-6548/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാറ  പതങര മീതൽ ഹൗസ

പടിഞാറം  മറി  കേകാടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേകാടി വിേലജില   പേരതയെട പൗതൻ ശശി പി , പതങര മീതൽ ഹൗസ

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-1983 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി (28 -1 -1996 -ന മരണെപട മകൻ
കടികഷൻ എനയാളെട ഭാര്

മകെന ഭാര് 70

2 സമതി പി (ടി മകൾ ) പൗതി 49

3 ഉഷ പി (ടി മകൾ ) പൗതി 45

4 റീത പി (ടി മകൾ ) പൗതി 43

5 ലീല പി (ടി മകൾ ) പൗതി 40

6 ശശി പി (ടി മകൻ ) പൗതൻ 38

7 മിനി പി (ടി മകൾ ) പൗതി 35
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക 3 9537/ 2021 30-08-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ എം  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പാർവതി  ഏങലത് പാടം രാമനാടകര

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
:െക 3 9645/ 2021 31-08-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവദാസൻ പി  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പതിയങാടി  വിേലജില   ആഷിഷ പി   പവതർ ഹൗസ

കണപറമ് എടകാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
:െക 3 9646/ 2021 07-08-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ശീധരൻ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   േജ്ാതിഷ െക എസ  കാർതിക

പതിയപരയിൽ പതിയാപ പതിയങാടി  പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-02-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാർവതി ഭാര് 60

2 പശാന് മകന 46

3 ജയചിത മകള 44

4 നിഷാന് മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത പി ഭാര് 55

2 ആഷിഷ പി മകന 35

3 ആൻസി പി മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തളസിധരൻ െക എസ മകന 51
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:െക 3 9648/ 2021 07-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ കാർത്ായനി  കാർതിക

,  പതിയപരയിൽ  ,പതിയാപ,പി  ഒ  പതിയങാടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന േജ്ാതിഷ െക

എസ , കാർതിക,പതിയങാടി പി ഒ , പതിയാപ , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

 
:െക 3 9649/ 2021 07-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഷരൻ  തമിരമ് പറമിൽ ,ഭട

്  േറാഡ  ,െവസ്  ഹിൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഇനിര , തമിരമ് പറമിൽ ,ഭട് േറാഡ

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

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:െക 3 9652 / 2021 07-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമകഷൻ  മിനർവ നിവാസ

,അതാണികൽ ,െവസ് ഹിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മേനാജ കമാർ െക , മിൻവ ഹൗസ

,അതാണികൽ ,െവസ് ഹിൽ , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

2 േജ്ാതിഷ െക എസ മകന 49

3 ആഷലി െക എസ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തളസിധരൻ െക എസ മകന 51

2 േജ്ാതിഷ െക എസ മകന 49

3 ആഷലി െക എസ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര ഭാര് 65

2 ജിേജഷ ടി പി മകന 43

3 അനീഷ മകന 39
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നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-03-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:െക 3 9655/ 2021 07-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വിജയൻ  ൈതകണി പറമ

് ബിലാതികളം േറാഡ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിപിൻ ചനൻ പി , പളികൽ ഹൗസ അതാണികൽ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-1996 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 3 9654 / 2021 07-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപമൻ ടി  തറമൽ ഹൗസ

,ഉഷസ്  ,െകാതർ  താഴം  ,െവസ്  ഹിൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ബിന , തറമൽ

ഹൗസ ,ഉഷസ് ,െകാതർ താഴം ,െവസ് ഹിൽ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-06-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി ഭാര് 79

2 രാഗിണി മകള 57

3 പദീപകമാർ മകന 53

4 ലത മകള 50

5 മേനാജകമാർ െക മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രപ പി മകള 47

2 വിപിൻ ചനൻ പി മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിലാസിനി ഭാര് 64
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:െക 3 9657 / 2021 07-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േരാഹിണി  ചേനാദയം,

െകാലരകണി പറമ് ,എടകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകള േരാചന , ചേനാദയം, െകാലരകണി

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-02-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:െക 3 9658 / 2021 07-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി സാവിതി കണൻ  ,താലേഞര

ി  ഹൗസ  ,ഗാനിനഗർ  ,ഭട്  േറാഡ  ,െവസ്  ഹിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകള ടി ജയലകി ,

താലേഞരി ഹൗസ ,ഗാനിനഗർ ,ഭട് േറാഡ ,െവസ് ഹിൽ , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-11-2014 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

 
:െക 3 9656/ 2021 07-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    പതിയങാടി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സി  െജ  േദവസ്

െചങാംതടതിൽ ഹൗസ ,വാണിയംകളം വയൽ ,ഈസ് ഹിൽ ,െവസ് ഹിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

എൽസമ ടി സി , െചങാംതടതിൽ ഹൗസ ,വാണിയംകളം വയൽ ,െവസ് ഹിൽ , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി

2 ബിന മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനൻ െക ഭരതാവ 71

2 േരാചന െക മകള 40

3 േരാജിത് െക മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി േഗാപാലകഷൻ മകന 72

2 ടി ഗിരിജ മകന 70

3 ടി ജയലകി മകള 69

4 ടി രാമദാസ മകന 67
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വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    31-10-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൽസമ ടി സി ഭാര് 69

2 എൽവി ൈമകിൾ മകള 44

3 സിൽവി േദവസ് മകള 38
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക3-6079/2021 09-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   െചറവണർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ നാണികടി  അമ

നമഴങാട് ഹൗസ െചറവണർ ഫേറാക്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവണർ  വിേലജില   പേരതയെട പൗതൻ മധസദനൻ എൻ എം , നമഴങാട്

ഹൗസ െചറവണർ ഫേറാക് , േബാധിപിച അേപക   െചറവണർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    03-08-1996-ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:െക3-6109/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനകമാരി  2/209 എ സതിനിവാസ

് െപരനാർ വയൽ കാരപറമ് പി ഒ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില പേരതയെട സേഹാദരൻ ഗംഗാധരൻ , സതിനിവാസ െപരനാർ

വയൽ കാരപറമ് പി ഒ   േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 24-11-2018-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി എൻ എം 10-8-1989-ൽ
മരണെപട മകൻ രവീനെൻറ

മകള 56

2 ഗീത എൻ എം 10-8-1989-ൽ മരണെപട
മകൻ രവീനെൻറ

മകള 53

3 മധസദനൻ എൻ എം 10-8-1989-ൽ
മരണെപട മകൻ രവീനെൻറ

മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗംഗാധരൻ സേഹാദരൻ 81

2 ശീ സതി സേഹാദരി 70

3 രഗിണി 2-3-2021-ൽ മരണെപട സേഹാദരി 0
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:െക3-6105/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വയലത് ഇമിചി  െനാടങാടി പറമ

്  ചെകാരത്  കളം  നടകാവ പി  ഒ  എനയാളെട അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി  കേചരി  വിേലജില  പേരതനെറ  മകന രാജൻ  വയലത്,  െനടങാടി  പറമ്

ചെകാരത് കളം നടകാവ പി ഒ, േബാധിപിച അേപക കേചരി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന  റിേപാരടം  മരണ   സർടിഫികറം    പരിേശാധിചതില ടിയാന 13-06-1986-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലൻ വി മകന 72

2 തങമണി വി മകള 68

3 രാജൻ വി മകന 63

4 വിശാലാകി വി മകള 62

5 ശാന വി മകള 61

6 സേരനൻ വി മകന 55
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NOTICE

 
:െക 4 -5852/ 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ  കണിേലരി ഹൗസ

െമഡികൽ േകാേളജ  പി  ഒ  ഉമളതർ േകാഴിേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയശീ ,

കണിേലരി ഹൗസ െമഡികൽ േകാേളജ പി ഒ ഉമളതർ േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട 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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക -5869/ 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷൻ പി െക  പണവം ട

ി പി കമാരൻനായർ േറാഡ പി ഒ േചവായർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െനലിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  പി  െക രജിത ,  പണവം ടി  പി

കമാരൻനായർ േറാഡ പി ഒ േചവായർ , േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-01-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 
:െക 4 -5878/ 2021 09-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ ഭാര് 54

2 കാർതിക രാജ മകന 25

3 ൈവഷവ രാജ മകന 22

4 ൈവഭവ രാജ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി െക രജിത ഭാര് 46

2 അശ്തി കഷണ പി െക മകള 23

3 രാഹൽ പി െക മകന 21
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 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വനജാകി  േചാലകളങ

ര കതിരവടം പി ഒ എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന പശാന് സി ,  േചാലകളങര കതിരവടം പി  ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    01-04-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 4 -15873/ 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ചനൻ  കാരകനമൽ

ഹൗസ െനലിേകാട പി ഒ േചവായർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന റിനീഷ , കാരകനമൽ ഹൗസ

െനലിേകാട പി ഒ േചവായർ , േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:െക 4 -5879/ 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസേദവൻ  കിഴെകപറമത

്  േചവായർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േരാഹിണി വി , കിഴെകപറമത് േചവായർ , േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പമീള ഭാര് 61

2 പശാന് സി മകന 57

3 പവീൺ സി മകന 56

4 േജ്ാതി പകാശ സി മകന 54

5 ബിന ശീനാഥ മകള 53

6 ബസന് സി മകന 52

7 ജിഷ സി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിലാസിനി ഭാര് 62

2 റീന മകള 40

3 റീജ മകള 38

4 റിനീഷ മകന 36
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അേപക   െനലിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 
:െക 4 -5870/ 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി പി കാർത്ായനി  ഭാസര

നിവാസ  പഴകരമീതൽ  ഭയങാവ  പി  ഒ  െനലിേകാട  േകാഴിേകാട   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള

രതീേദവി , ഭാസര നിവാസ പഴകരമീതൽ പി ഒ െനലിേകാട േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട വിേലജ

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

04-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 4 -5892/ 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാ ട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റകിയ എം  മധരമലതിൽ

,േകാവർ,  െമഡികൽേകാേളജ   എനവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാ ട വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹനിഫ എം ,  മധരമലതിൽ

,േകാവർ, െമഡികൽേകാേളജ , േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    15-02-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരാഹിണി ഭാര് 59

2 േരാഹിത് കമാർ വി മകന 38

3 േരാജിത് കമാർ വി മകന 36

4 േരാഷിത് കമാർ വി മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതീേദവി മകള 56

2 രജിത മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:െക 4 -5899/ 2021 09-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ പി  ശീനിലയം

േചവായർ  പി  ഒ   േകാവർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിർമല എം , ശീനിലയം േചവായർ പി ഒ

േകാവർ , േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാ ട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 4 -5868/ 021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  േചളനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇസിചടി  എൻ  നടവിലാട്  ഹൗസ

്  മരതാട   േദശം   േചളനർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചളനർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മരളി , നടവിലാട്  ഹൗസ താമരേശരി

േദശം േചളനർ , േബാധിപിച അേപക   േചളനർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-01-1997 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 4 -5854/ 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്വതി  അമ  ഉദയ ഹൗസ

1 അബബകർ എൻ പി സി ഭരതാവ 67

2 ആരിഫ എം മകള 42

3 ഹനിഫ എം മകന 40

4 ഷറിഫ  എം മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിർമല എം ഭാര് 69

2 ശീനാഥ പി ശീധരൻ മകന 50

3 ശീവിദ് ഷാജ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി എൻ മകള 58

2 രമ മകള 55

3 മരളി മകന 53

4 അജിത്കമാർ മകന 51
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്  െപാറമൽ   പി  ഒ   കതിരവടം  േകാഴിേകാട   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ഉദയകമാർ െക

, ഉദയ ഹൗസ െപാറമൽ  പി ഒ  കതിരവടം േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    30-03-2021 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   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 ഉദയകമാരി െക മകള 65

2 സഗതകമാരി െക മകള 63

3 ഉദയകമാർ െക മകന 60

4 സേനാഷകമാർ െക മകന 54
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക5-6291/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ചാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമവലി അമ ടി െക

ശഭാപി NITC പി ഒ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചാതമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മകന സേനാഷ കമാർ എൻ സി , ശഭാപി NITC പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    30-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേനാഷ കമാർ എൻ എസ മകന 50

2 നിർമല കമാരി എൻ എസ മകള 53
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക4-6249/2021 09-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    േചളനര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കമലാകി  അമ

പിലാേതാടതിൽ ഹൗസ കണങര പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചളനര വിേലജില   രമണി , നടവിലയിൽ  വീട കണങര പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 
:െക4-6213/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇമിചി രാമൻ  മമിളിതാഴം

േമരികന്  പി  ഒ  പാേറാപടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചവായര വിേലജില   പേരതനെറ മകന കരണാകരൻ , മമിളിതാഴം േമരികന് പി

ഒ പാേറാപടി േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   േചവായര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-02-1993 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയകഷൻ പേരതയായ സേഹാദരി
സേരാജിനിയെട

മകന 49

2 ജയശീ പേരതയായ സേഹാദരി
സേരാജിനിയെട

മകള 46

3 രമണി പേരതയായ സേഹാദരി
സേരാജിനിയെട

മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമല മകള 81

2 നിർമല മകള 67

3 കരണാകരൻ മകന 64

4 ബാബ മകന 59
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:െക3-6112/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  താരമൻ അയപൻ  വലിയപറമത

്  ഹൗസ  രാരിചൻ  േറാഡ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില  പേരതനെറ മകള ഗിരിജ  തരമൻ ഹൗസ രാരിചൻ േറാഡ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-1992 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക3-6546/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാടിചി െക  കീഴായിൽ ഹൗസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഫേറാക്   വിേലജില   പേരതയെട മകന രാമൻ , കീഴായിൽ ഹൗസ പേതരി പറായ ഫേറാക് പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-1998  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

5 ബിജ എം ടി 15-7-2005-ന മരണെപട
ചനെൻറ

മകന 49

6 ബിജിത എം ടി  15-7-2005-ന മരണെപട
ചനെൻറ

മകള 46

7 ബിനീഷ എം ടി 15-7-2005-ന മരണെപട
ചനെൻറ

മകന 44

8 േമഘ എം ടി 15-7-2005-ന മരണെപട
ചനെൻറ

മകള 26

9 ബിജിന ചനൻ 15-7-2005-ന മരണെപട
ചനെൻറ

മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ ടി മകള 64

2 രാജൻ ടി മകന 59

3 രാമദാസൻ 17-10-2010-ൽ മരണെപട മകന 0

4 സേലാചന എൻ പി 25-4-2018-ൽ
മരണെപട

മകള 0

5 ബാബ 8-9-2000-ൽ മരണെപട മകന 0

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാമൻ മകന 76
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2 േപമലത 7-1-1995-ൽ മരണെപട മകൻ
വാസവിെൻറ

മകള 57

3 േപമസധ 7-1-1995-ൽ മരണെപട മകൻ
വാസവിെൻറ

മകള 55

4 പദീപകമാർ 7-1-1995-ൽ മരണെപട മകൻ
വാസവിെൻറ

മകന 52

5 പമീള 7-1-1995-ൽ മരണെപട മകൻ
വാസവിെൻറ

മകള 47

6 കല്ാണി 6-12-2002-ൽ മരണെപട മകള 0

7 വസനകമാരി 19-6-2012-ൽ മരണെപട മകള 0
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക3-5902/2021    09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബീർ സി  െചാകളി ഹൗസ

് അയപൻ കണിപറമ് പാലകളതിനടത് െകാളതറ പി ഒ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബീവി വി പി , വി

പി ഹൗസ േകാടൺമിൽ േറാഡ തിരവണർ  , േബാധിപിച അേപക   െചറവനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-03-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ

റ 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. 

 
:െക3-5961/2021-െക4       08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സണി േജകബ  സവിേദഷ എം 1

0 S 33 മലാപറമ് ഹൗസിങ േകാളനി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചവായര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ബിനിത െനല്ാട്   , അനഗഹ ചിലമി

േകാസ് േറാഡ അേശാക നഗർ മംഗലാപരം ,  േബാധിപിച അേപക   െചവായര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിചിപാത സി അമ 72

2 ബീവി വി പി ഭാര് 47

3 മഹമദ സ്ബീബ മകന 21

4 അലി റിഹാബ സി മകന 14

5 െഫല ഫാതിമ സി മകള 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ േജകബ മകന 63

2 െഷറിൻ ൈമകിൾ മകള 61

3 െഡനിസ േജകബ മകന 59

4 ബിനിത െനല്ാട് മകള 57
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:െക3-5904/2021     09-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസനകമാരി  െക എ

േകാടയിൽ അതികാട  (h)െചറവണർ ഫേറാക  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവനര വിേലജില   പേരതയെട മകള നിമി െക എ ,

േകാടയിൽ അതികാട (h)െചറവണർ ഫേറാക പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചറവനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

 
:െക3-5905/2021     09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി  കരിയിൽ ഹൗസ

് െകാളതറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറവനര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹരിദാസൻ , കരിയിൽ ഹൗെസെക കറി കണായിേതാട

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക3-5906/2021     09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരിജ െക  കരിയിൽ ഹൗസ

കണായിേതാട െകാളതറ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവനര വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ ഹരിദാസൻ , കരിയിൽ ഹൗസ

െതേകകറി കണായിേതാട െകാളതറ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചറവനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-07-2011  -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശങണിനായർ പി ഭരതാവ 67

2 നീത പി മകള 32

3 നിമി െക എ മകള 31

4 നീമ െക എ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹരിദാസൻ മകന 58

2 ലളിത മകള 56

3 രാമ സതീശൻ മകള 53
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മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

 
:െക3-5911/2021      09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ലളിത  ഓറഞ് പീടികകണി

മാേതാടതിൽ േറാഡ െചറവണർ ഫേറാക പി ഒ        എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവനര വിേലജില   പേരതയെട മകന ജിഷി പി, ഓറഞ്

പീടികകണി  മാേതാടതിൽ േറാഡ െചറവണർ ഫേറാക പി ഒ       , േബാധിപിച അേപക   െചറവനര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-

04-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക3-5914/2021     09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭരതൻ  ഓറഞ് മാേനാടതി

ൽ േറാഡ െചറവണർ പി ഒ ഫേറാക്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജിഷി പി , ഓറഞ് മാേനാടതിൽ

േറാഡ െചറവണർ പി ഒ ഫേറാക് , േബാധിപിച അേപക   െചറവനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹരിദാസൻ സേഹാദരൻ 58

2 ലളിത സേഹാദരി 56

3 രമ സതീശൻ സേഹാദരി 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിഷി പി മകന 54

2 നിഷ പി മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിഷി പി മകന 54

2 നിഷ പി മകള 52
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:െക3-5918/2021    09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക കണൻ  കാേഞാളി ഹൗസ

്  െകാളതറ െചറവണർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന െക േരണ , കാേഞാളി  ഹൗസ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-1990 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക3-6073/2021     09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തിരാല  പഴങൽ ഹൗസ ഫാറഖ

് േകാേളജ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറവനര വിേലജില   പേരതയെട മകന ബാബ , ചരകാടിൽ ഫാറഖ േകാേളജ പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-04-1988  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ശീനിവാസൻ മകന 71

2 െക േരണ മകന 61

3 െക സധ മകള 56

4 െക പസന മകള 49

5 െക മിനി മകള 45

6 രാധാമണി  (8-9-2021-ന മരണെപട മകൾ
)

മകള 0

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉണി മകന 55

2 ബാബ മകന 49

3 വിലാസിനി (16-8-2018-ൽ മരണെപട മകൻ
സേരനൻ എനയാളെട ഭാര് )

മകെന ഭാര് 47

4 നിമിത (          "                മകൾ
)

പൗതി 28

5 ഷാജി (21-9-1978-ൽ മരണെപട മകൻ
ചനൻ എനയാളെട മകൻ)

പൗതൻ 49

6 ഷാലിത  (        "                ) പൗതി 47
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:െക4-9335/2021     09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഏലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   ഫാതിമ  വാളിയിൽ ഹൗസ

എലതർ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഏലതര വിേലജില   പേരതയെട മകന  അബൽ അസീസ്, വാളിയിൽ ഹൗസ എലതർ പി ഒ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 

7 സനിത (          "               ) പൗതി 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷബി മകള 64

2 അബൽ അസീസ് മകന 63

3 മഹമദാലി മകന 55

4 മസതഫ മകന 53

5 അബൽ നാസർ മകന 51

6 അസ മകള 50
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:െക3 -5475/ 2021 09-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതനാഭൻ  പി   പലവി,

േഗാകാടപറമ്   െപാകന്     പി   ഓ,   മാങാവ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്  വതല ,  പലവി,  േഗാകാടപറമ്

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക3 -5507/ 2021 09-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ  ദാസൻ  െനേടാളി

ഹൗസ,  െകാളതറ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ദയാനനൻ  എൻ , െനേടാളി ഹൗസ ,കുെവടകഴി പറമ്

,െകാളതറ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചറവനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-08-1993  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:െക3 5516/ 2021 09-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതല ഭാര് 60

2 വിദ് മകള 40

3 വിപിൻ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ ശാരദ ഭാര് 81

2 എൻ  ഭാസി മകന 65

3 എൻ  ദയാനനൻ മകന 61

4 എൻ  കിേഷാർ മകന 56

5 എൻ  സധർമൻ മകന 51
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 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജബാർ എൻ പി  ,എൻ .പി .ഹൗ

സ ,അഴീകൽ ,പളികണി ,കലായി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ബിച , എൻ .പി .ഹൗസ ,അഴീകൽ ,പളികണി ,കലായി പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക3-5517/ 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ  െക എം,  െക. എം ഹൗസ

,െകാടവളി വയൽ ,െവസ് ഹിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള അനിത  െക.എം , െകാടവളി വയൽ ,െവസ് ഹിൽ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 3 -5768/ 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദയകാരൻ  കനിയിൽ , എസ വ

ി  േകാളനി  ,എരഞിപാലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള ദിവ് .െക , കഴികണി പറമ് ,െപാകന് , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-11-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിച ഭാര് 49

2 തസബീന  എൻ  പി മകള 30

3 അറകൽ െതാടകെജർഷാദ മകന 27

4 ജനീഷ എൻ  പി മകന 23

5 മഹമദ െജഷബീർ മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത .െക എം മകള 59

2 ദിേനശ െക.എം മകന 57
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക 3 -9067/2021 07-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  എൻ  ൈനനം വീടിൽ

ഹൗസ ,െതണിയൻകാവ ,കടലണി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആയിഷ ബീവി  എൻ , ൈനനം വീടിൽ

ഹൗസ ,െതണിയൻകാവ ,കടലണി , േബാധിപിച അേപക   കടലണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:െക 4-6241/ 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണാരൻ  കണിയാറകൽ ഹൗസ

് ,േകാടളി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവേങരി  വിേലജില   പേരതനെറ മകള രാധ , കണിയാറകൽ ഹൗസ ,േകാടളി പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-1988  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന ഭാര് 54

2 ദിവ് മകള 36

3 ദശ് മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ബീവി  എൻ  (രണാം  ഭാര് ) ഭാര് 64

2 അബദൾ  മജീദ എൻ  വി മകന 54

3 റജല എൻ  വി മകള 52

4 അബദൾ ഹമീദ എൻ  വി മകന 50

5 താജനീസ എൻ വി മകള 46

6 െസജീർ  എൻ വി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ  െക മകള 77

2 ഗേണശൻ  െക മകന 72
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3 േഹമചനൻ  െക മകന 70

4 വിശ്നാഥൻ  െക മകന 69

5 വതരാജ (മരണെപട മകൻ രാധാകഷൻ
-ൻെറ മകൻ )

പൗതൻ 59

6 സിന (മരണെപട മകൻ രാധാകഷൻ -
ൻെറ മകൾ )

പൗതി 55

7 സിന് (മരണെപട മകൻ രാധാകഷൻ -
ൻെറ മകൾ )

പൗതി 53

8 േപംജിത് (മരണെപട മകൻ ജനാർദനൻ
-ൻെറ മകൻ )

പൗതൻ 46

9 േപമലക്മി (മരണെപട മകൻ
ജനാർദനൻ   -ൻെറ ഭാര് )

മകെന ഭാര് 71

10 പജല (മരണെപട മകൻ ജനാർദനൻ  -
ൻെറ മകൾ)

പൗതി 43

11 മഹിജ (മരണെപട മകൻ രവീനൻ -ൻെറ
ഭാര് )

മകെന ഭാര് 70

12 നീത (മരണെപട മകൻ രവീനൻ  -ൻെറ
മകൾ )

പൗതി 48

13 നിഷ (മരണെപട മകൻ രവീനൻ  -ൻെറ
മകൾ )

പൗതി 45

14 കമാരൻ (മരണെപട മകൾ
ഏണാകിയെട ഭർതാവ )

മകളെട ഭർതാവ 88

15 ൈഷന (മരണെപട മകൾ
ഏണാകിയെട മകൾ )

പൗതി 47

16 ൈഷജ (മരണെപട  മകൾ
ഏണാകിയെട മകൻ )

പൗതൻ 46
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക3-5909/2021     09-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    െചറവനര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അജിതകമാരി  പി

പവിങൽഹൗസ േസഹനിധി െകായർകണി പറമ് െകാടലാട െകാളതറ പി ഒ     എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവനര വിേലജില   പേരതയെട

മകന നിഥിൻ നാഥ എം പി  ,  പവിങൽഹൗസ േസഹനിധി െകായർകണി പറമ് െകാടലാട െകാളതറ പി ഒ     ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 5 -5300/ 2021  08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണിമാധവൻ നായർ  വി  ഏറാ

ം കളങര പനീരാങാവ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരമണ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാന കമാരി െക  എം  , ഏറാം കളങര പനീരാങാവ പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക5-5295/2021  08-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േവണനാഥൻ ഭരതാവ 71

2 നിഥിൻ നാഥ എം പി മകന 33

3 േസഹ മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാന കമാരി െക  എം ഭാര് 68

2 മഞള െക എം മകള 46

3 അഞലി കഴമേങാടി മകള 44

4 ശീജിത് െക എം മകന 40
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  േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബറഹാന എ െക  ആശാര

കണിയിൽ മടവർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടവര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ജാസിൻ , ആശാര കണിയിൽ മടവർ , േബാധിപിച അേപക

മടവര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2018  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 
:െക5-5278/ 2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   താെഴേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസ റി  െക  പാേറാപിലകി

ൽ  വരിട്ാക്  കനമംഗലം    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താെഴേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈറജ , പാേറാപിലകിൽ മണാേശരി

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക5-5268/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയറാണി എൻ  േമേലടതിൽ,

പയമ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരവടര  വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷമിൽ , േമേലടതിൽ, പയമ പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക

 കരവടര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ ഭാര് 54

2 ജാസിൻ മകള 31

3 ആമിന സേഹാദരി 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കൗസല് റി െക ഭാര് 65

2 റജീന  റി െക മകള 47

3 റമീന പി പി മകള 44

4 ൈറജ മകന 41
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ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക5-5264/ 2021  08-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   താഴേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ  തങാംപറം

മണാേശരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   താഴേകാട  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൽ സലാം , തങാംപറം മണാേശരി , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 
:െക5-5261/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമൻ പി  കിഴെക ചിറതിണ

് പറമ്,  കലായ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഉഷകമാരി  ,  കിഴെക ചിറതിണ്  പറമ്,  കലായ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശിവദാസൻ ഭരതാവ 63

2 ഷമിൽ മകന 32

3 സജിത് മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൽ സലാം റി മകന 40

2 മഹമദ കബീർ മകന 35

3 സഹറ റി പി മകള 30

4 ആയിഷ റി പി ഭാര് 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷകമാരി െക വി ഭാര് 54

2 അശ്ിൻ പി മകന 25

3 അനഘ പി മകള 22
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:െക5-5259/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പകാശൻ ടി വി  പാർവതി നിലയം

,  ഇയെടരി  പറമ്  കലായ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിതിൻ കഷ ടി വി , പാർവതി നിലയം,

ഇയെടരി പറമ് കലായ  , േബാധിപിച അേപക   പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021 -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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക 4 -6212/ 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലി െക ടി  ൈബതനർ, ഒളവണ

ണ ,കിളിയം തിരതി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഒളവണ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഹറ െക ടി , ൈബതനർ, കിളിയം തിരതി,ഒളവണ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-03-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 4 -6211/ 2021  09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ  ,വാഴാറിൽ ,വീട

,തലകളതർ  വാഴാറിൽ വീട ,തലകളതർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലകളതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാേജഷ കമാർ , വാഴാറിൽ വീട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മായ എൻ ഭാര് 49

2 നിതിൻ കഷ ടി വി മകന 19

3 േനഹ ടി വി മകള 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറ െക ടി ഭാര് 54

2 മഹമദ മനവർ െക ടി മകന 34

3 ഫഹദ അലി െക ടി മകന 30

4 മഹമദ ഇകബാൽ െക ടി മകന 24

5 നറ ഫാതിമ െക ടി മകള 20
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,തലകളതർ , േബാധിപിച അേപക   തലകളതര 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 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 യേശാദ ഭാര് 78

2 വസന കമാർ മകന 55

3 േപമലത മകള 52

4 രാേജഷ കമാർ മകന 48
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക5-5258/2021 08-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    പനിയങര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ബാലരാമൻ  െക  വി

കളങരവീടിൽ, ഏഴകണം നിലം കലായ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തിലകമണി സി വി , കളങരവീടിൽ,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക5-5257/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസതനായർ പി പി  സജ നിവാസ

, ആർടസ  േകാേളജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജിത് കമാർ  , സജ നിവാസ, ആർടസ  േകാേളജ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക5-5807/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി പി ഭാസകരൻ  ശീവതം,

27/1332, പതിയറ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തിലകമണി സി വി ഭാര് 55

2 നിഖിൽ െക വി മകന 31

3 അഖിൽ െക വി മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിത കമാർ എസ മകന 48

2 സജ േമാൾ എസ മകള 51
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സർടിഫികറിനായി   േകാടളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹരികഷൻ റി പി , ശീവതം, പതിയറ പി ഒ  , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 
:െക 5 -5806 /2021  08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലാംബർട്  െക    േമേല  തളവ

ൻ  കണി  പറമ്  കതിരവടം      എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടളി   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമഴി ലാബർട്   , േമേല  തളവൻ കണി

പറമ് കതിരവടം    , േബാധിപിച അേപക   േകാടളി   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:െക 5 -5805 / 2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി  പാണിയാടത് ഹൗസ

,  േകാടളി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  േകാടളി വിേലജില   പേരതയെട മകന മേനാജ കമാർ , പാണിയാടത്, േകാടളി , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിർമല വി ഭാര് 64

2 ഹരികഷൻ റി പി മകന 43

3 ഹരിപസാദ റി പി മകന 41

4 അമതാ പാർവതി റി പി മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമഴി ലാംബർട് ഭാര് 59

2 ബസൻ  െക മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:െക 5-5804 /2021   08-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനി േവണേഗാപാൽ  I  -

A  പേവശ േറായൽ ഹാർമണി  ,K.  T.േഗാപാലൻ േറാഡ,  േകാടളി     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     േകാടളി വിേലജില   പേരതയെട മകള

പിയ നായർ , c/o Flame  യണിേവഴിറി ,Gate NO 1270 ലാവെല മൽഷി ,പെന  , േബാധിപിച അേപക     േകാടളിവിേലജ

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

05-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 5-5803/2021    08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി ചനൻ  താനിേശരി ഹൗസ

്  കതിരവടം    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടളി വിേലജില   പേരതനെറ മകള രപ  സി , േതാടളി,േകാടളി  , േബാധിപിച അേപക

േകാടളി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 
:െക 5-5801/2021    01-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    േകാടളി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   വി   ടി   അർജനൻ

27/1732,സജീവം,പതിയപാലം ,പതിയറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടളി വിേലജില   പേരതനെറ മകള സനില വി റി , വലിയതാഴത് , പതിയറ പി

1 മേനാജ കമാർ െക മകന 50

2 ബിന മകള 49

3 സിന െക മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േവണേഗാപാൽ ഭരതാവ 82

2 പിയ നായർ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി ഭാര് 73

2 േജ്ാതിലകി മകള 52

3 രപ മകള 50
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ഒ , േബാധിപിച അേപക   േകാടളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 4-6126 /2021    09-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവദാസൻ ഏറാടി   പി  ,

കഷ,പറതിനാവിൽ,െമാകവർ   എരഞികൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചവായര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സധീഷ എസ ,

കഷ,പറതിനാവിൽ,െമാകവർ  , േബാധിപിച അേപക   െചവായര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജീവ കമാർ  വി  ടി മകന 50

2 സനില വി ടി മകള 45

3 മിനി വി ടി മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശഭലകി ഭാര് 66

2 സധീഷ എസ മകന 45

3 സധില എസ മകള 41
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക 4-6147/ 2021   09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻകടി പി  പാറങാട്

,കിഴകം മറി     എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      കേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േപമലത , പാറങാട് ,കിഴകം മറി   , േബാധിപിച അേപക

    കേകാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 
:െക 4-6130 / 2021  09-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി  വി  പി   കല്ാൺ

,  പാണികണിപറമ്  ,െമാകവർ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  എലതര   വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഇ എം  േഗാപാലൻ നായർ ,

കല്ാൺ, പാണികണിപറമ് ,െമാകവർ   , േബാധിപിച അേപക   എലതര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 
:ക 4 -6132/2021  09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനബ  ൈതവളപിൽ എലതർ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമലത ഭാര് 59

2 പിയ മകള 38

3 പജീഷ  കമാർ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇ എം  േഗാപാലൻ നായർ ഭരതാവ 83

2 വി പി  ദിലീപ കമാർ മകന 46
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എലതര വിേലജില   പേരതയെട മകള റാബിയ , ൈതവളപിൽ എലതർ , േബാധിപിച അേപക   എലതര വിേലജ

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

01-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 4 -6127/2021  09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരൻ എം  അറവൻ ,വയലി

ൽ ,െമാകവർ ,എരഞികൽ      എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േപമലത , അറവൻ ,വയലിൽ ,െമാകവർ

,എരഞികൽ     , േബാധിപിച അേപക   എലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 4-6124/ 2021  09-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   േചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ പി ടി   പാറയിൽ

ശാനിപരം  നിലം  ,േചവായർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േചവായര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭ ടി പി , പാറയിൽ ശാനിപരം നിലം

,േചവായർ , േബാധിപിച അേപക   േചവായര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകായേമാൻ മകന 59

2 ഹംസ മകന 57

3 റസാക് മകന 55

4 അനസ മകന 50

5 റാബിയ മകള 47

6 ഫൗസിയ മകള 42

7 സാജിത മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമലത ഭാര് 53

2 അഭിന മകന 24

3 അർജൻ മകന 20
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക 4 -6128/ 2021  09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ എ  ആശാരികണി,

െപരനിരിതി  ,  എലതർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകള വിനീത എ , ആശാരികണി, െപരനിരിതി

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭ ടി പി ഭാര് 51

2 ശിബിൻ  ഗൗതം പി ടി മകന 32

3 ുതിൽ ഗൗതം പി ടി മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങം ഭാര് 74

2 വിനീത മകള 41

3 വിജിത മകള 38

4 വിനീത കമാർ മകന 36
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക 4 6131 /2021  09-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസനി പി  ഗരികൾ  കണി

കിഴേകടത്  എലതർ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന കിേഷാർ െക , ഗരികൾ  കണി കിഴേകടത്  എലതർ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 4 -9724/2021   09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കരിയാതൻ    െപായിലിൽ

താഴത് ഹൗസ ,പി ഒ ,എറഞികൽ      എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  എലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനരൻ പി ടി , െപായിലിൽ താഴത്

ഹൗസ െമാകവർ പി ഒ ,എറഞികൽ     , േബാധിപിച അേപക   എലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-1986 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കിേഷാർ െക മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാള മകള 60

2 ചനി മകള 53

3 സനരൻ പി ടി മകന 50

4 ശീമതി (31- 1-2011-ന  മരണെപട മകൻ
തനിയൻ കടി എനയാളെട  ഭാര്  )

മകെന ഭാര് 59

5 ശീജിത് (     "                           "
"                മകൻ )

പൗതൻ 40

6 േദവി (10- 6 -2005 -ന   മരണെപട മകൻ
ചനൻ  എനയാളെട  ഭാര്  )

മകെന ഭാര് 55
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:െക 4- 9394/2021   09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ പി ബാലൻ  നമിടി പറമത

്  ,താമരേശരി  േദശം  േചളനർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചലനര വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ ശീധരൻ എൻ പി ,  നമിടി

പറമത് ,താമരേശരി േദശം േചളനർ , േബാധിപിച അേപക   െചലനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 
:െക 4-9332/2021    09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള  കമിവളപിൽ ഹൗസ

എലതർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    എലതര വിേലജില   പേരതനെറ  മകന േകായേമാൻ ,  കമിവളപിൽ ഹൗസ എലതർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2001 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  5 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. 

7 ദീപതി   (              "
"           മകൾ )

പൗതി 30

8 ദീപ (               "
"                                            )

പൗതി 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവൻ സേഹാദരൻ 78

2 കാർത്ായനി സേഹാദരി 69

3 കണാരകടി എൻ വി സേഹാദരൻ 67

4 േദവി സേഹാദരി 65

5 ശീധരൻ എൻ വി സേഹാദരൻ 64

6 ശീനിവാസൻ എൻ വി സേഹാദരൻ 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഖീബി ഭാര് 68

2 റസീത മകള 51

3 സൗജത് മകള 48

4 േകായേമാൻ മകന 43
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:െക 4-18939/2019    09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപ  എളമിളകാട്  ഹൗസ

എലതർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  എലതര വിേലജില   പേരതനെറ പൗതൻ സഭീഷ  ഇ , എളമിളകാട്  ഹൗസ എലതർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-1944  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 
:െക 4-9241/ 2021  09-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െചലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി  മലമൽ  ഹൗസ

േകാടാംപറമ് പി ഒ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചലവര വിേലജില   പേരതയെട മകന സേരനൻ , മലമൽ  ഹൗസ േകാടാംപറമ് പി ഒ   ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-09-1999 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

5 റകിയ  (മരണെപട മകൻ സൈബർ
എനയാളെട ഭാര് )

മകെന ഭാര് 45

6 ഉമൽ ൈഹയറ  (        "
"                മകൾ            )

പൗതി 23

7 ആദിൽ (                 "
"                  മകൻ                    )

പൗതൻ 21

8 ആബിദ (           "
"

മകൻ                           )

പൗതൻ 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാരതി (10-12-1997 -ന  മരണെപട മകൻ
സധാകരൻ   എനയാളെട ഭാര് )

മകെന ഭാര് 72

2 സഭമ ഇ (         "
"                                        മകൾ

)

പൗതി 37

3 സബീഷ  ഇ (                       "
"                           മകൻ      )

മകൻ

പൗതൻ 36

4 ബീന എം വി     (30 -10 -2015 -ന
മരണെപട മകൾ ഭാനമതി എനവരെട

മകൾ )

പൗതി 55

5 ഹൽബിത്  എം (
"

"                             മകൻ
)

പൗതൻ 51
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ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക 4 -7387/ 2021  09-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    ഒളവണ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അബൾ  റഹമാൻ

ൈബതൽസനാഹ ,മണകാട് പറമ് നാഗതംപാടം  ഒളവണ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    ഒളവണ വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  സലീമ  ,

ൈബതൽസനാഹ ,മണകാട് പറമ് നാഗതംപാടം  ഒളവണ  , േബാധിപിച അേപക   ഒളവണ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-01-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

 
:െക4-8321/ 2021    09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേകാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി അമ  താെഴ പായാട്

പടിഞാറം   മറി  കേകാടി     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  കേകാടി  വിേലജില   പേരതയെട മകന രാജൻ ടി പി , താെഴ പായാട് പടിഞാറം

മറി  , േബാധിപിച അേപക കേകാടി   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-08-2013  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരനൻ മകന 52

2 തങമണി (26 -2 -2021 -ന മരണെപട
മകൻ ശിവദാസൻ എനയാളെട ഭാര് )

മകെന ഭാര് 56

3 നിധീഷ  (                 "
"                       മകൻ

)

പൗതൻ 39

4 നിഖിേലഷ  (               "
"                  )

പൗതൻ 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സലീമ (രണാം ഭാര് ) ഭാര് 51

2 കദീജ മകള 55

3 സലീം മകന 52

4 ബഷീർ മകന 47

5 ഷറീന മകള 45
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:െക 4 8253/ 2021  09-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െചലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അസൻ  കൻമയിൽ, ഹൗസ

െചലവർ, പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചലവര വിേലജില   പേരതനെറ മകെന ഭാര് ഫാതിമാബി , കൻമയിൽ, ഹൗസ െചലവർ, പി ഒ

,മഴികൽ , േബാധിപിച അേപക   െചലവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    05-02-1981  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 4-6770/2021   09-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉണിനായർ മകന 69

2 കമാരൻ നായർ മകന 68

3 രാജൻ മകന 61

4 ജയൻ മകന 59

5 ബിന (മരണെപട മകൻ വിശ്നാഥൻ
എനയാളെട  മകൾ )

പൗതി 44

6 സിന (              "
"                  )

പൗതി 43

7 ഇന  (                          "
"  )

പൗതി 40

8 അരൺ (മരണെപട മകൻ അേശാകൻ
എനയാളെട മകൻ )

പൗതൻ 32

9 അഭിൻ (     "
"

മകൻ    )

പൗതൻ 31

10 രാധാമണി ടി പി  (5 -12 -2015 ന
മരണെപട മകൾ )

മകള 0

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമാബി (17-2-  2018 -ന മരണെപട
മകൻ അബബകർ െക എനയാളെട

ഭാര് )

മകെന ഭാര് 61

2 ഹസൻ (  "                              "
മകൻ)

പൗതൻ 46

3 നഫീസ ("                    "
മകൾ )

പൗതി 42

4 സഫിയ (    "                         "
മകൾ )

പൗതി 39

5 ഷൗകതലി ( "                     "
മകൻ )

പൗതൻ 36
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 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാലപറത് കല്ാണി  നബറത

് മീതൽ ഹൗസ പി  ഒ കതിര വടം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള മിനി സി , അറംപറമിൽഹൗസ ൈമ

ലാംമാടി , കതിര വടം ,േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-10-2007 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ സി (പേരതനായ സേഹാദരൻ
േചായി യേട മരണെപട മകൻ േസാമൻ

എനയാളെട ഭാര്

ഭാര് 70

2 മിനി സി (          "      മകൾ   ) മകള 47

3 സനിത സി (             "               ) മകള 45

4 അനിത സി (            "                ) മകള 42
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക 4 -6424/ 2021  09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടപ  പതിേയാടിൽ ,പി ഒ േകാടാ

ം  പറമ്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െചലവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന  ബാലകഷൻ പി  ,  പതിേയാടിൽ ,േകാടാം  പറമ്  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-01-2006 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 4 -5493/2021   09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചളനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാള ടി എം  െതകയിൽ മീതൽ

മരതാട  താമരേശരി േദശം ,േചളനർ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േചളനർ  വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ ദാേമാദരൻ ടി എം , െതകയിൽ

മീതൽ  മരതാട  േദശം ,േചളനർ   , േബാധിപിച അേപക േചളനർ   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 
:െക 4 -5276/ 2021  09-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി ഭാര് 67

2 ബാലകഷൻ പി മകന 50

3 േമാഹൻ ദാസ പി മകന 45

4 ബിന പി മകള 43

5 രജീഷ പി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി എം െചകിണി സേഹാദരൻ 72

2 ടി എം ദാേമാദരൻ സേഹാദരൻ 67
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 േകാഴിേകാട താലകില   േചളനർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസ നായർ  വടകയിൽ  വീട

േചളനർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    േചളനർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനീഷ എ പി  ,  വടകയിൽ  വീട  േചളനർ പി  ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-01-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 4 -5498 / 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞയപകടി   േരണനിവാസ

്  ഗീൻ  ഗാർഡൻ  േകാളനി  കാരപറമ്  പി  ഒ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േവേങരി   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധ വി പി ,

േരണനിവാസ ഗീൻ ഗാർഡൻ േകാളനി  കാരപറമ്  പി  ഒ   ,  േബാധിപിച അേപക   േവേങരി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-12-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

 
:െക 4-5494/ 2021   09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചളനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവി  പതിേയാടിൽ  മീതൽ

,പാലത് പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    േചളനർ  വിേലജില   പേരതയെട മകള േശാഭന പി എം , പതിേയാടിൽ  മീതൽ ,പാലത് പി ഒ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനീഷ എ പി മകന 49

2 നിഷ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ വി പി ഭാര് 63

2 രാേകഷ പി െക മകന 33

3 അനീഷ പി െക മകന 27
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:െക 4 -5500 / 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചളനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒ അയമതകടി   ഒറപിലാവിൽ

ഹൗസ പാലത്  പി  ഒ  േചളനർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി േചളനർ   വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബറഹിമാൻ , ഒറപിലാവിൽ ഹൗസ

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2006  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:െക 4 -5501 /2021  09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  കേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ െക  െകായമറത്

മീതൽ ഹൗസ കിഴർ മകട പി ഒ കേകാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രജിഷ ഇ എം , െകായമറത്  മീതൽ

ഹൗസ കിഴർ മകട പി ഒ കേകാടി , േബാധിപിച അേപക കേകാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2020 -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 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 പി എം മകള 61

2 മാധവൻ പി എം മകന 57

3 സേലാചന പി എം മകള 49

4 അജിത പി എം മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബറഹിമാൻ മകന 70

2 പാതമയ മകള 66

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രജിഷ ഇ എം ഭാര് 36

2 ജിഷ െക മകന 17

3 ഷാനിയ സേനാഷ െക മകള 15

4 സത്വതി അമ 68
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:െക 4-5496/ 2021   09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചളനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചകടി  മീതെല പീടികയിൽ

കണങര പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി േചളനർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈമഥിലി , മീതെല പീടികയിൽ കണങര പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2009  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 
:െക 4-6417/ 2021   09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  േചളനർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജ എം െക  മർകൻ കണി

,താമരേശരി  േദശം  ,േചളനർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചളനർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശാനീഷ  ടി െക   , മർകൻ കണി

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈമഥിലി ഭാര് 63

2 പഭീഷ എം പി മകന 41

3 പജിത എം പി മകള 38

4 റിജിഷ എം പി മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദാകായണി ഭാര് 61

2 കാനിബിശ്ാസ മകന 42

3 ഫിദൽ ഡി ആൻ മകന 40

4 ശാനീഷ  ടി െക മകന 36
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക 4-5882/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസ്തി  സാവികൽ വീട

െചമകേശരി മീതൽ  കതിരവടം പി ഒ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള ജിജ , സാവികൽ െചമകേശരി

മീതൽ  കതിരവടം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    17-07-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:െക 4 -5850 / 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻനായർ  ഒ  തഷാരം

 ഹൗസ  െപാേറാൽ പറമ  ഉമളതർ െമഡികൽ േകാേളജ   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന

അനിൽ കമാർ  ഒ , തഷാരം  ഹൗസ  െപാേറാൽ പറമ  ഉമളതർ െമഡികൽ േകാേളജ  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

െനലിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയപകാശൻ മകന 62

2 പതിനി വി െക മകള 60

3 മധമതി പി മകള 58

4 സദർശൻ മകന 54

5 ശീജ മകള 52

6 സാജൻ മകന 48

7 ഇനമതി മകള 46

8 ജിജ മകള 43

9 സച്ന മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:െക 4 -5836/ 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്ഭാമ  എം  മണിൽ വീട

േവേങരി  പി  ഒ  എനവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവേങരി  വിേലജില   പേരതയെട മകള ദശ് കല , മണിൽ ഹൗസ  േവേങരി പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   22-10-2014  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 
:െക 4 -5835/ 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ എൻ  നാരങാളി ഹൗസ

്  േമാേറാത്  താഴം   കരികാംകളം  കാരപറമ്   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവേങരി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ദിേനശ എൻ

ആർ , നാരങാളി ഹൗസ േമാേറാത് താഴം  കരികാംകളം കാരപറമ്  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െവേങരി  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

04-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 4 -5969/ 2021 09-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   എലതര വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  പഭാകരൻ ഇ   ഡീംസ

നീലംകഴിതാഴം മാടചാൽ വയൽ  പാവങാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

1 ഒ  സരസ്തി ഭാര് 73

2 ഒ അനിൽ കമാർ മകന 53

3 ഒ ബിന അേശാക മകന 51

4 ഒ  േസാറാം സിന മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദശ് കല മകള 29

2 ദിൽന മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതി െക ടി ഭാര് 67

2 ദിേനശ എൻ ആർ മകന 42

3 ദിവ് എൻ ആർ മകള 39
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 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അജിതകമാരി , ഡീംസ നീലംകഴിതാഴം

മാടചാൽ വയൽ  പാവങാട , േബാധിപിച അേപക  എലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:െക 4 -5968 / 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ നായർ പി  പൽപറമി

ൽ െമഡികൽ േകാേളജ  േകാവർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സിത പി , പൽപറമിൽ െമഡികൽ

േകാേളജ  േകാവർ , േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-01-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:െക 4 -5970/ 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹസൻ എം െക  അൽ -മശിരിക

്  എരഞികൽ  എലതർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    എലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ റാഫി  ,  അൽ -മശിരിക

എരഞികൽ എലതർ , േബാധിപിച അേപക   എലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിതകമാരി ഭാര് 60

2 അനഷാജികമാർ മകള 38

3 നിന സജിത് മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗംഗാേദവി എം ഭാര് 68

2 സിത പി മകന 44

3 സജയ പി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

19th October 2021Revenue Department8659
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
:െക 4 -5971/ 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപമൻ വി എം  വടെകമകാടി

എലതർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന േപംജിത് , വടെകമകാടി എലതർ , േബാധിപിച അേപക

എലതര വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 

1 ബീവി ഭാര് 74

2 ഫാതിമ മകള 56

3 റംല ബീഗം മകള 54

4 മഹമദ റാഫി മകന 52

5 നാസർ മകന 50

6 നസീജ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഞന ഭാര് 55

2 ഹിേതഷ വി എം മകന 31

3 േപംജിത് മകന 22
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:െക 4 -5271/ 2021  09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചളനർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സീത ടി  തടാറകൽ ഹൗസ

കണങര    പി  ഒ  േചളനർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      േചളനർ വിേലജില   പേരതയെട മകന മേനാജ , തടാറകൽ ഹൗസ കണങര

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 4-5490/2021    09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻ  പറതായിൽ

ഹൗസ തലകളതർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      തലകളതരവിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സേലാചന , പറതായിൽ  ഹൗസ തലകളതർ ,

േബാധിപിച അേപക      തലകളതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-12-2004  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 6203 /2021  09-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    കേകാടി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ധനഷമാർ  എം  െക

മശാരികണിയിൽ കേകാടി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സദാനനൻ വി ടി ഭരതാവ 89

2 മിനി വി ടി മകള 55

3 മേനാജ ടി മകന 54

4 ഷീന വി ടി മകള 52

5 ഷേനാജ വി ടി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശില പി , മശാരികണിയിൽ കേകാടി പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-2021 -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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക 4 -6205 /2021  09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാർ പി സി  പാചാകിൽ

,തയിൽ,േചവരമലം    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചവായര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമിത വി , പാചാകിൽ ,തയിൽ,േചവരമലം   , േബാധിപിച

അേപക   േചവായര 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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക4-6204/2021     09-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   േചവായര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഭാസകരൻ  എം  ഐ

പനപനതിൽ ,മലാപറമ്        എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േചവായര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ദ്ിജലാൽ  , പനപനതിൽ ,മലാപറമ്

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-12-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമിത വി ഭാര് 58

2 സഞയ പി ടി മകന 31

3 രഞ വിജയ പി ടി മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതവലി ഭാര് 71

2 ദിപലാൽ എം ഐ മകന 52
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:െക4-6206 /2021    09-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    തലകളതര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ലത  ഐ  വി

പടിഞാെറ,േപര്യിൽ ,തലകളതർ      എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലകളതര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രവീനൻ , പടിഞാെറ,േപര്യിൽ

പറകാ ടിരി  ,തലകളതർ     , േബാധിപിച അേപക   തലകളതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:െക4-6216/2021     09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േവേങരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ എം വി  ചിറാടത് ,കാരപറമ്

   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േവേങരി  വിേലജില   പേരതയെട മകന മേനാജ കമാർ എം വി ,  ചിറാടത് ,കാരപറമ്   ,  േബാധിപിച അേപക

േവേങരി    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 
:െക4-6214/2021     09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ  തറകണി ,േവേങരി

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േവേങരി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കല്ാണി , കുടി വയലിൽ , േവേങരി , േബാധിപിച അേപക   േവേങരി  വിേല

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

3 ദിപാറാണി എം ഐ മകള 52

4 ദ്ിജലാൽ  എം ഐ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രവീനൻ ഭരതാവ 71

2 െഷൽവി മകള 41

3 വിജിേലഷ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റീജ എം വി മകള 53

2 മേനാജ കമാർ എം വി മകന 52

3 രാജീവ എം വി മകന 49
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16-09-2007 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക- 6218/ 2021  09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചകടി  െനടമണിൽ  ഹൗസ

േവേങരി പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  േവേങരി വിേലജില   പേരതനെറ മകള കഞാമ , െനടമണിൽ  ഹൗസ േവേങരി പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-03-1994  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 
:െക 4 -960/2021   09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േരാഹിണി  നടവാതിനി േമതൽ

ഹൗസ െനലിേകാട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഒളവണ വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി നാണി d/o ബാപടി , പടികപറത് ഹൗസ ഒളവണ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-09-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണി ഭാര് 56

2 അഞലി മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞാമ മകള 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
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1 നാണി സേഹാദരി 71

2 ബിനിഷ (മരണെപട സേഹാദരൻ ബാലൻ
എനവരെട മകൾ )

മകള 37

3 ബിജീഷ (  "                 "      മകൻ ) മകന 35

4 ജിനിഷ (            "           "   മകൾ ) മകള 33
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക 4-5491/ 2021   09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പകാശിനി പി  പടിഞാറ

െ  പതകടി  ,േകാളി  േയാടതാഴം  അനേശരി     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലകളതര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ദാേമാദരൻ

എം ടി , പടിഞാെറ പതകടി ,േകാളി േയാടതാഴം അനേശരി   , േബാധിപിച അേപക   തലകളതര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

 
:െക 4 -5497/2021   09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചളനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ  ചണൻ കണിയിൽ കണങ

ര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േചളനര വിേലജില    ഭാര് ശീേദവി , ചണൻ കണിയിൽ കണങര , േബാധിപിച അേപക   േചളനര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-11-2016 -ല

മരണെപടതായം  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

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. 

 
:െക 4 -5263 / 2021 09-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    േചളനര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െമായീൻ  േകായ

േകളൻകണിയിൽ  ,പാലത്  പി  ഒ  േചളനർ      എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദാേമാദരൻ ഭരതാവ 59

2 പജില മകള 27

3 നിഖിൽ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി ഭാര് 55

2 രേപഷ മകന 35

3 രഞിഷ മകള 33
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചളനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഷറഫ ,

േകളൻകണിയിൽ ,പാലത് പി ഒ േചളനർ    , േബാധിപിച അേപക     േചളനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-07-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

 
:െക 4 -5265/ 2021  09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനീരങാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപരവൻ ടി വി    തടായിപറമി

ൽ     പനിരാങാവ  പി  ഒ      എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനീരങാവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനീഷ ടി പി , തടായിപറമിൽ  ഹൗസ

െകാടൽനടകാവ പനിരാങാവ പി ഒ    , േബാധിപിച അേപക   പനീരങാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-03-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 
:െക 4-5267/ 2021   09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനീരങാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ നായർ  മേതടത്

ഹൗസ മതവന തറ ,പനീരാങാവ    പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനീരങാവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന രതീഷ എം , മേതടത്  ഹൗസ മതവന

തറ ,പനീരാങാവ    പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പനീരങാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാൈത ഭാര് 78

2 ൈസനബ മകള 55

3 റസിയ മകള 52

4 ആയിഷബി മകള 51

5 ൈഹറനീസ മകള 48

6 അഷറഫ മകന 47

7  സലാം മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ വി ടി ഭാര് 65

2 നിഷ ടി പി മകള 43

3 ഷീന ടി പി മകള 41

4 അനീഷ ടി പി മകന 39

5 അൻജ ടി പി മകള 37
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നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:െക 4-5277/2021    09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചളനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ ഒ  വളവപമീതൽ ഹൗസ

്  താമര േശരി  േദശം േചളനർ      എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േചളനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഷവലി  , വളവപമീതൽ ഹൗസ താമര

േശരി േദശം േചളനർ     , േബാധിപിച അേപക    േചളനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങം എം ഭാര് 63

2 രതീേദവി എം മകള 40

3 രതീഷ എം മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷവലി ഭാര് 70

2 സരിത ഒ മകള 47

3 സജീവൻ ഒ മകന 45
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക 4 -6125/ 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീനാകി ടി എ  േതലകാട് ,എലത

ർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എലതര വിേലജില   പേരതയെട മകന മരളീധരൻ ടി എ , േതലകാട് ,എലതർ , േബാധിപിച അേപക   എലതര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-07-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    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. 

 
:െക 3 -5474/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ എം  മാളികകണി പറമ

് ,ബാങ് േകാസ േറാഡ, േകാഴിേകാട െഹഡ േപാസാഫീസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീനിവാസ എം ,

മാളികകണി പറമ് ,ബാങ് േകാസ  േറാഡ , േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-01-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 
:െക4-6242/ 2021 09-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മരളീധരൻ ടി എ മകന 52

2 സനിൽ കമാർ ടി എ മകന 47

3 പസീന ടി എ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാപമ സി എച് ഭാര് 72

2 ഗീത എം മകള 49

3 ശീനിവാസ എം മകന 45

4 സജാത എം മകള 39
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 േകാഴിേകാട താലകില   െവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവി പി  പേടാത്  ഹൗസ

് കതിരവടം,േകാടളി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െവേങരി  വിേലജില   പേരതയെട മകള ആശാലത ,  വാേയാട്  ഹൗസ, െപാകന്  പി  ഒ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 3 -9526/ 2021 07-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിംകടി  പി ഇ,  പതിയ

ഇബാഹിൻെറകത്  ഹൗസ,  ബീച്  േറാഡ,  ചാലിയം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബഷീർ പി ഇ ,

പതിയ  ഇബാഹിൻെറകത്  ഹൗസ,  ചാലിയം  ,  േബാധിപിച  അേപക   കടലണി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2003  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആശാലത മകള 57

2 മിഥൻ (17 -8 -2018 -ൽ മരണെപട മകൻ
ഗേണശൻ-ൻെറ മകൻ )

പൗതൻ 29

3 മിഥന (17 -8 -2018 -ൽ മരണെപട മകൻ
ഗേണശൻ-ൻെറ മകൾ )

പൗതി 31

4 ആതിര (21-9-2020 -ൽ മരണെപട മകൻ
രേമശൻ -ൻെറ മകൾ )

പൗതി 24

5 േസഹ േജ്ാതി  (21-9-2020 -ൽ
മരണെപട മകൻ രേമശൻ -ൻെറ മകൾ )

പൗതി 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാസിംകടി പി ഇ മകന 75

2 ഹൈസൻ പി ഇ മകന 61

3 ബിചിവി മകള 60

4 ആയിഷാബി മകള 48

5 ബഷീർ പി ഇ മകന 47

6 ഹാജറ മകള 45

7 പാേതയി പി ഇ (12 -8 -2009-ൽ
മരണെപട മകൻ മഹമദകടി പി ഇ

യെട ഭാര് )

മകെന ഭാര് 61
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8 അബൽ സലാം പി ഇ (12 -8 -2009-ൽ
മരണെപട മകൻ മഹമദകടി പി ഇ

യെട മകൻ  )

പൗതൻ 49

9 ഇസഹാക്   പി ഇ (12 -8 -2009-ൽ
മരണെപട മകൻ മഹമദകടി പി ഇ

യെട മകൻ  )

പൗതൻ 41

10 മൻസർ പി ഇ (12 -8 -2009-ൽ
മരണെപട മകൻ മഹമദകടി പി ഇ

യെട മകൻ  )

പൗതൻ 39

11 ആതീക (12 -8 -2009-ൽ  മരണെപട
മകൻ മഹമദകടി പി ഇ  യെട മകൾ   )

പൗതി 36
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക 4-5492/ 2021   09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  േചളനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാതകടി സി എം   കഷ ഹൗസ

് കമരസാമി േചളനർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     േചളനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശശീനൻ സി എം , കഷ ഹൗസ കമരസാമി േചളനർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2007 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 4 -5272/ 2021  09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനീരങാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ വി െക  െവളേതടത

് പണർത നിവാസ   പനിരാങവ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനീരങാവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരസ്തി പി ,  പണർത നിവാസ

േമമലത് ,മതവനത റ ,പനിരാങവ പി ഒ            , േബാധിപിച അേപക   പനീരങാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

 
:െക 4 -5883/ 2021  09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ എം സി  മലചാലിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശീനൻ സി എം മകന 53

2 ശീലത മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി പി ഭാര് 71

2 പശാന് പി മകന 49

3 മീന പി മകള 45

4 റീന പി മകള 39
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,േചവായർ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചനിക പി , മലചാലിൽ ,േചവായർ  , േബാധിപിച അേപക

 െനലിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 
:െക 4-5859/2021    09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െവേങറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീനിവാസൻ ടി വി  വരദ ,കഷ

ൻ നായർ േറാഡ ,കരവിേശരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവേങറി വിേലജില   പേരതയെട മകന പവീൺ ശീനിവാസ , വരദ ,കഷൻ നായർ

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:െക 2-6342 / 2021  09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചളനർ   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി  േമെലേപാേറാത്

 ഹൗസ കണങര പി  ഒ  േചളനർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചളനർ   വിേലജില   പേരതയെട ഭാര്യെട/ഭർതാവിെന സേഹാദരി ഗിരിജ പി ,

േമെലേപാേറാത്    ഹൗസ കണങര പി ഒ േചളനർ , േബാധിപിച അേപക  േചളനർ   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2016  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനിക പി ഭാര് 71

2 സിന എം മകള 50

3 ഇന എം മകള 47

4 സജിത് എം മകന 45

5 സന് എം മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി ടി ഭാര് 81

2 പവീൺ ശീനിവാസ മകന 57

3 പതിഭ ശീനിവാസ മകള 55

4 പേമാദ ശീനിവാസ മകന 53
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ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക 4 -6349/ 2021  09-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    േചളനർ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കരണാകരൻ  നായർ

നാരായണീയം  ഹൗസ  െചറെപായിക  മരതാട  േദശം   േചളനർ       എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േചളനർ വിേലജില   പേരതനെറ മകള

േജ്ാതി , നാരായണീയം ഹൗസ െചറെപായിക മരതാട േദശം  േചളനർ     , േബാധിപിച അേപക  േചളനർ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-

06-2016  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 4 -5957/ 2021  08-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അസീസ  േകായകനാരി

,പടിഞാറയിൽ ,എരഞികൽ           എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബദൾ സഫാദ െക പി , േകായകനാരി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത (പേരതയെട പേരതനയാ
സേഹാദരൻ മേതാറ കടി യെട മകൾ
)

മകള 48

2 ഗിരീഷ (    "
മകൻ )

മകന 47

3 ലത (    "
മകൾ )

മകള 45

4 മിനി (      "
മകൾ )

മകള 39

5 സേരാജിനി   ("                           "
ഭാസരൻ എനയാളെട പേരതനായ മകൻ

പകാശൻ്െറ

ഭാര് 53

6 പജിന ഇ എം (''                   " മകള 31

7 േദവി (      "                "
െചകടി യെട

ഭാര് 70

8 ഗിരിജ പി (   "                        " മകള 49

9 ൈഷജ പി (             "         " മകള 45

10 ൈഷനി പി (             "
"

മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജ്ാതി മകള 46
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,പടിഞാറയിൽ ,െമാകവർ ,എരഞികൽ          , േബാധിപിച അേപക   എലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷരീഫ ഭാര് 48

2 അബദൾ സഫാദ െക പി മകന 29

3 ഷഫ മകള 27

4 മഹമദ ഫഹദ െക പി മകന 22
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക3-5769/2021 09-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    നഗരം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഉസമാൻ  സി,   നസീബ

ഹൗസ,േമതൽ വീട പറമ് ,കറിചിറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നഗരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന െസൗദ െക പി , നസീബ ഹൗസ,േമതൽ വീട

പറമ് ,കറിചിറ , േബാധിപിച അേപക   നഗരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-10-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക3 -8012/ 2021 07-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപണി, െതെകമരകാടിൽ  ഹൗസ

് , ചാലിയം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സേരാജിനി ടി എം , െതെകമരകാടിൽ  ഹൗസ , ചാലിയം പി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-09-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മകൻ ഷാജി ടി എം 15-12-2019 -ൽ മരണെപട . അതനസരിച

് 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ െക പി ഭാര് 68

2 ൈഹറനീസ െക പി മകള 50

3 ആരിഫ െക പി മകള 49

4 െസൗദ െക പി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി ടി എം ഭാര് 73

2 സത് േമാഹനൻ വി പി മകള 53

3 ഷർമിള മകള 48

4 സരിത വി പി മകള 44
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക 4- 6743 / 2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപൻ  കാടങൽ ഹൗസ

എലതർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന രതീഷ കമാർ െക , കാടങൽ ഹൗസ എലതർ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2008 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 4-5964 / 2021  08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ കമാർ സി  ചിറകൽ

,മലാപറമ്    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി േചവായര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അജിത , ചിറകൽ ,മലാപറമ്  ,  േബാധിപിച അേപക

േചവായര  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി ഭാര് 80

2 രജനി െക മകള 54

3 സേനാഷ െക മകന 53

4 ജനനി െക മകള 50

5 ഗിരീഷ കമാർ െക മകന 49

6 രതീഷ കമാർ െക മകന 48

7 ബസിത എ വി (20-10 -1998 -ന
മരണെപട മകൾ പഭാവതി

മകള 41

8 സബിത എ വി ("
"

മകള 39

9 സംഗീത എ വി (      "
"

മകള 31

10 ഭാസരൻ (                            "
"

ഭരതാവ 65
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക 4-5965/ 2021   08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസകരൻ  വലിയകത് ,പതിയാപ

പ ,പതിയങാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന േമാഹൻദാസ , വലിയകത് ,പതിയാപ ,പതിയങാടി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 4 -5953 / 2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനീരാംങാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ  അമ   കിഴെകെതാട

ി ,പാലാഴി ,ഗരവായരപൻ േകാേളജ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനീരാംങാവ വിേലജില   പേരതയെട മകന മരളീധരൻ , സര് ഹൗസ പാലാഴി  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-03-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിത ഭാര് 54

2 ഷിജൽ സി മകന 34

3 ഷിജിന സി മകള 33

4 ലീല ഭരതൻ അമ 86

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹൻദാസ മകന 44

2 രജജിത മകന 43

3 ജയജിത് മകന 41

4 സജിത് മകന 37

5 വിപിൻ ദാസ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹൻ കമാർ മകന 68

2 േപമരാജൻ മകന 65

3 മരളീധരൻ എം എ മകന 62
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:െക 4-6515/ 2021   08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപിനാഥൻ െക  (സകതം

)ഇളയടത്  ഹൗസ പടിഞാറം  മറി  ,പി  ഒ  കേകാടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേകാടി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന വി  ,

ഇളയടത് ഹൗസ "സകതം "പടിഞാറം മറി ,പി ഒ കേകാടി , േബാധിപിച അേപക   കാേകാടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

 
:െക 4 -6522 / 2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദീപ െക വി  ശീ ശർമദം ഹൗസ

്  മകട  പി  ഒ  കേകാടി      എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിനയ , ശീ ശർമദം ഹൗസ മകട പി ഒ

കേകാടി    , േബാധിപിച അേപക   കാേകാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 4 -6448/ 2021  08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ നായർ  െക എം  ചിതി

ര ,32 /  2265സി ,കാളാണി താഴം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചലവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലളിത രാമചനൻ നായർ , ചിതിര ,32 /

2265സി ,െചലവർ  , േബാധിപിച അേപക   െചലവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

4 ഉഷാകമാരി മകള 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന വി ഭാര് 50

2 അകയ േഗാപിനാഥ മകന 23

3 അഭയ േഗാപിനാഥ മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിനയ ഭാര് 50

2 കാവ് മകള 22

3 രതാ ഭായ അമ 84
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അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 4 -6523/ 2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ടി കഷൻ  EWS-210 മലാപറമ്

  ,KSEB  േകാളനി  േകാഴിേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചവായര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിബിൻ കിേഷാർ ,  EWS-214 ഇ

മലാപറമ്    ,KSEB  േകാളനി  േകാഴിേകാട ,  േബാധിപിച അേപക   െചവായര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-04-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

 
:െക 4 -6520/ 2021  08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ നായർ  ആണിയം

വീടിൽ ഹൗസ ,കിഴകം മറി പി ഒ കേകാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സധാകരൻ   , ആണിയം വീടിൽ ഹൗസ

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-1982 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത രാമചനൻ നായർ ഭാര് 61

2 അനപ ചനൻ മകന 33

3 അഖില ചനൻ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം േദവ ഭാര് 81

2 ബിബിൻ കിേഷാർ മകന 53

3 ഷർമിള എം ടി മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവദാസൻ മകന 67

2 രവീനൻ മകന 64

3 ബാലകഷൻ മകന 61
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:െക 4-6444/ 2021  08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപമനാഥൻ  പറകനത് ,മയനാട

പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചലവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വതല പി , പറകനത് ,മയനാട പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 

4 പരേഷാതമൻ മകന 55

5 േകാമളവലി മകള 50

6 സധാകരൻ മകന 48

7 പിയലത മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതല പി ഭാര് 55

2 നിധിൻ  പി മകന 33

3 നീത പി മകള 30
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക 4 -6450 / 2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റഖിയാബി െക പി  ഫലക  ഹൗസ

്  െവളേതടത്  േകാടാം  പറമ്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചലവര വിേലജില   പേരതയെട മകള ഷാഹിദ ഹക് എസ ,  െവളേതടത്

േകാടാം പറമ് , േബാധിപിച അേപക   െചലവര 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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക 4 -6512 / 2021 08-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻ പി പി  പടിഞാറ

െ പൽപറമിൽ ഹൗസ േമരികന്  പി  ഒ  േകാഴിേകാട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചവായര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മിേലഷ പി പി  ,

പടിഞാെറ പൽപറമിൽ ഹൗസ േമരികന് പി ഒ േകാഴിേകാട  , േബാധിപിച അേപക   െചവായര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-04-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

 
:െക 4 -6519 / 2021 08-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാഹിദ ഹക് എസ മകള 56

2 െസയദ അബദൾ ഹഖ മകന 52

3 െസയദ സിയാഹൾ ഹഖ മകന 42

4 രഹന ഹഖ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ പി പി ഭാര് 67

2 മിേനഷ  പി പി മകന 37

3 മിേലഷ പി പി മകന 37

4 മിലിജ പി പി മകള 40
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 േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷിബ എം  േമടചാലിൽ ഹൗസ

കേകാടി  പി  ഒ   േകാഴിേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ ൈഷബ , േമടചാലിൽ ഹൗസ

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:െക4-6514/2021   08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വാസ  മാണികണി ഹൗസ

പാേറാപടി  മലാപറമ്  പി  ഒ      എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചവായര വിേലജില   പേരതനെറ മകന െക രേമഷ കമാർ , മാണികണി ഹൗസ

പാേറാപടി മലാപറമ് പി ഒ    , േബാധിപിച അേപക   െചവായര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-11-2001 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:െക4-6517/2021     08-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   േചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ െക പി   കളങര

െപായിൽ, മാളസദനം ,മലാപറമ് പി ഒ  േകാഴിേകാട     എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചവായര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പതിനി വിജയൻ  ,

കളങര െപായിൽ, മാളസദനം ,മലാപറമ് പി ഒ  േകാഴിേകാട    , േബാധിപിച അേപക   േചവായര 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

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി അമ 75

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദിേനഷ കമാർ മകന 62

2 രേമഷമാർ െക മകന 60

3 അജിതകമാരി െക മകന 58

4 വിജിതകമാരി െക മകള 55

5 ഹരീഷകമാർ മകന 52
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കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക4-6338/2021    08-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില  േചളനർവിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസ  ഉേണ്ചകണിയിൽ

(േഞറപറമത്)  പി  ഒ    കണങര  പി  ഒ  േചളനർ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചളനർ വിേലജില   പേരതയെട അമ കാർതി ,

ഉേണ്ചകണിയിൽ കണങര പി  ഒ  േചളനർ  ,  േബാധിപിച അേപക   േചളനർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-01-2015  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

 
:െക4-5269/2021     09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചളനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നലാണി എൻ  േഞറകട് ഹൗസ

, കണങര പി ഒ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    േചളനർവിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കല്ാണി , േഞറകട് ഹൗസ, കണങര പി ഒ   , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-09-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതിനി വിജയൻ ഭാര് 63

2 വിേവക വിജയൻ മകന 36

3 വിജന െക പി മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർതി അമ 87

2 അംബിക സേഹാദരി 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണി ഭാര് 62

2 ബാലകഷൻ മകന 56

3 അജിത മകള 49

4 ശശി കമാർ മകന 47

5 അനിൽ കമാർ മകന 46
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:െക4-6405/2021     08-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   െചലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിേസാ  േയാഹനാൻ

കേണെവളിയിൽ ഹൗസ ,മായനാട പി ഒ     എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചലവര വിേലജില   പേരതയെട അമ േമാളി േയാഹനാൻ , കേണെവളിയിൽ

ഹൗസ ,മായനാട പി ഒ    , േബാധിപിച അേപക   െചലവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-11-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:െക5-6310/2021    08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ചാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം രബീനൻ  മിനി സദൻ NI

T ക്ാമസ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ചാതമംഗലം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സൗദാമിനി  ,  മിനി  സദൻ NIT  ക്ാമസ പി  ഒ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക5-6399/2021    08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പേമാദ ദാസ  കരിയാതൻ

കാവിൽ  െഹൗസ  കനമംഗലം     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷജ , കരിയാതൻ കാവിൽ െഹൗസ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാളി േയാഹനാൻ അമ 52

2 കിസറി േയാഹനാൻ സേഹാദരൻ 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗദാമിനി ഭാര് 71

2 രസിത ഹരീഷ മകള 50

3 രജീഷ രബീനൻ മകന 49

4 രമിത രബീനൻ മകള 45

5 ആദിത് രതീഷ (മരണെപട മകൻ രതീഷ
ൻെറ മകൻ )

പൗതൻ 19
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അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷജ ഭാര് 39

2 അഭിനവ പി ദാസ മകന 19

3 അയന പി ദാസ മകള 15
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക 5-6401/2021    08-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   ചാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലയാധൻ  പതേശരി

പറമിൽ  െഹൗസ  ചാതമംഗലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നാരായണി , പളേശരി പറമിൽ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-02-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക5-6403/ 2021    08-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   ചാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ടി  ദിവാകരൻ നായർ

ഉണീരകഴിൽ  ചാതമംഗലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയലക്മി  െക , ഉണീരകഴിൽ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക5-6429/2021     08-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി ഭാര് 53

2 അഷിമ മകള 30

3 അഷില മകള 28

4 അഷിഖ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയലക്മി ഭാര് 73

2 പി എം നിർമൽ കമാർ മകന 48

3 ലിലി െക മകള 47
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 േകാഴിേകാട താലകില   കാകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗീത  േപരാറമൽ പാവങർ 

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കാകര വിേലജില   പേരതയെട മകന രതീഷ , േപരാറമൽ പാവങർ , േബാധിപിച അേപക   കാകര വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-02-2018 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

 
:െക5-6440/2021     08-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അസയിൻ  ഉളാടത് മീതൽ

പാറനർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ , ഉളാടത് മീതൽ പാറനർ പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-01-2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 
:െക 5-6446/ 2021 08-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ പി എം  കാർതി

ക പളേകാട മീതൽ എരവനർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗിരിജ , പളേകാട മീതൽ എരവനർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജിത മകള 33

2 രജിത മകള 31

3 രതീഷ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ മകന 55

2 കദീജ മകള 52

3 അബ റഹിമാൻ മകന 50

4 ആമിന മകള 47

5 സൈലഖ മകള 44

6 റാബിയ മകള 39
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ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക5-6452/2021     08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം സി  െചരേചാറമൽ ഹൗസ

്  പലാളർ      എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    മടവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  യാസിനത്   ,  െചരേചാറമൽ ഹൗസ പലാളർ    ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-2019 -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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക5-6453/2021      08-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    മടവര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഹസയിൻ  എം  സി

െമാടയാനിചാലിൽ  മടവർ      എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജംഷീർ , െമാടയാനിചാലിൽ മടവർ    ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-11-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ ഇ ആർ ഭാര് 61

2 ശീചിത വി ജി മകള 29

3 സചിത വി ജി മകള 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യാസിനത് ഭാര് 39

2 ഫഹാദ  സനീൻ മകന 19

3 ൈഫസ ആമീൻ മകള 11

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ ഭാര് 59

2 െഷറീന മകള 44

3 ഷംസീറ മകള 35

4 ജംഷീർ മകന 35

19th October 2021Revenue Department8689
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:െക 5-6454 /2021   08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇസയിൽ  നായികണതിൽ ഹൗസ

് പടനിലം പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മസഫ എൻ െക , നായികണതിൽ ഹൗസ ആരാ  സ്ം മടവർ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2012 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക5-6455/2021     08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാകരൻ  പതിേയടത് മീതൽ

എരവനർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സ്രപ എം  , പതിേയടത് മീതൽ എരവനർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 
:െക5-6457/2021     08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചക െക പി  കിഴക പറത് മടവർ പ

ി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മടവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന രവീനൻ , ൈകതകഴിയിൽ മടവർ   , േബാധിപിച അേപക   മടവര വിേലജ

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ഭാര് 73

2 ആമിന മകള 51

3 നഹ മകന 48

4 മസഫ മകന 45

5 ഹഫസത് മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിത െക ഭാര് 54

2 സനീപ എം മകന 29

3 സ്രപ എം മകന 28
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05-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   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 മാണിക്ം ഭാര് 73

2 രവീനൻ െക െക മകന 48
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക5-6307/2021     08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   താെഴേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻകടി  പനേങാടമൽ

മണാേശരി പി ഒ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    താെഴേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  കല്ാണി  ,  പനേങാടമൽ മണാേശരി  പി  ഒ   ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-12-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 5-6309/ 2021  08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പളേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അറമഖൻ  എളാംകനമൽ ചല

ർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശബരീശൻ , എളാംകനമൽ ചലർ പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-11-1991 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണി പി ഭാര് 68

2 അനീഷ കമാർ പി മകന 38

3 അൻഷ പി മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശബരീശൻ മകന 47

2 ഷീബ മകള 42

3 അനിൽ കമാർ മകന 39

4 അജിത മകള 36

5 േജാതി മകള 30

6 നാരായണി ഭാര് 65
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:െക5-6308/2021     08-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    താെഴേകാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അേശാകൻ  െക

പനേങാടമൽ ഹൗസ മണാേശരി പി ഒ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താെഴേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േപമലീല   , പനേങാടമൽ ഹൗസ

മണാേശരി പി ഒ   , േബാധിപിച അേപക   താെഴേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-03-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:െക 5-6306/2021   08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപകടൻ പി  പാേറാപടികൽ

പിലാേശരി പി ഒ     എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കനമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഭീഷ പി ,  പാേറാപടികൽ പിലാേശരി പി  ഒ    ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-01-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമലീല ഭാര് 51

2 അകയ മകന 26

3 അഭിൻ മകന 23

4 മാള അമ 81

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഭീഷ പി മകന 24

2 ആതിര പി മകന 21
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക 4 -5838/ 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകൻ െക എം  മണിൽ വീട

 േവേങരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവേങരി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ദശ് കല , മണിൽ വീട  േവേങരി പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-10-2015  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 
:െക 4 -5867/ 2021 09-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    െനലിേകാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പി  പി  ബാബ

ആശാരികണിപറമ്      െനലിേകാട  പി  ഒ   േകാഴിേകാട   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നളിനി െക പി ,

ആശാരികണിപറമ്  ഹൗസ  െപാറമൽ  െനലിേകാട പി ഒ  േകാഴിേകാട േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട വിേലജ

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

06-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   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 ദശ് കല മകള 29

2 ദിൽന മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നളിനി െക പി ഭാര് 66

8694 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക 4-6513/ 2021   08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില േചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാർ എം  'ശീ നാരായണ

' എടവലത് പറമ് മലാപറമ് പി ഒ േകാഴിേകാട         എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി േചവായര വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിമൽ എം , 'ശീ

നാരായണ' എടവലത് പറമ് മലാപറമ് പി ഒ േകാഴിേകാട        , േബാധിപിച അേപക   േചവായര വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2021 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക5-6305/2021     08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരീഷ കമാർ  കുെവട കഴ

ിയിൽ  ഹൗസ  കനമംഗലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയലക്മി , കുെവട കഴിയിൽ ഹൗ

സ കനമംഗലം , േബാധിപിച അേപക   കനമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

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

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 5-6299 /2021   08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അൈസൻ  അരീേചാലയിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധാ ബിന ഭാര് 62

2 വിമൽ എം മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  വിജയലക്മി ഭാര് 49

2 അജയ കരൺ മകന 26

3 അമിതാദ മകന 24
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,പതിമംഗലം  ,കനമംഗലം    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കനമംഗലം  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  അബ  ഹബത്   എ  സി   ,

അരീേചാലയിൽ ,പതിമംഗലം  ,കനമംഗലം   ,  േബാധിപിച  അേപക   കനമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-02-2018  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

 
:െക5-6298 /2021    08-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിദാസൻ  വാപേനാട്

പിലാേശരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കനമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി  സൗദാമിനി  വി  ,  ചരപിലാകിൽ ,കാരനർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 5-6460/ 2021  08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞി രാമൻ നായർ  പതിേയടത

് കണിയിൽ ,മടവർ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിജയൻ , പതിേയടത് കണിയിൽ ,മടവർ  , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-1989  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ എ സി ഭാര് 68

2 ഇല്ാസ മകന 44

3 ഹരിജ മകന 41

4 അബ ഹബത് മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗദാമിനി സേഹാദരി 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:െക 5 -6290 /2021  08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ചാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഹാജി  പാറപറത്

,െവണേകാട  ,മലയമ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന കഞായിൻ  , പാറപറത് ,മലയമ പി

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-11-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 

1 ലീല മകള 65

2 കൗസല് മകള 63

3 സേരാജിനി മകള 61

4 വിജയൻ മകന 58

5 മരളീധരൻ മകന 54

6 ജാനകി അമ( മരണെപട മകൻ
പഭാകരൻ നായരെട

ഭാര് 59

7 ഷിബിന (                "
"

മകള 35

8 പേശാദ കമാർ (   "
"

മകന 32

9 ഭവ് (                     "             " മകള 25

10 ഗിരിജ (മരണെപട മകൻ സദാനനൻ
നായരെട

ഭാര് 51

11 ശരണ് (     "
"

മകള 25

12 ശ്ാംരാഗ (           "
"

മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞായിൻ മകന 69

2 അബള മകന 66

3 ആയിഷ മകള 64

4 ഫാതിമ മകള 62

5 മരകാർ മകന 60

6 അബബകർ മകന 58

7 ജമീല മകള 54

8 അബൾ ലതീഫ മകന 50

9 അബൾ നാസർ മകന 48
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NOTICE

 
:െക3-9571/2021 07-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   രാമനാടകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണിഅമ എം

അവണികര ഹൗസ ൈവദ്രങാടി പി ഒ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മരണെപട മകൻ അയപൻ നായരെട മകൻ  േഗാപാലകഷൻ , അവണികര

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-12-1994 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:െക3-9559/2021 07-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷൻ െക വി  കമിളി

ൻ  പറമ്  ഹൗസ പരതിപാറ  ഫാറക്  േകാേളജ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിേജഷ ,

കമിളിൻ പറമ് ഹൗസ പരതിപാറ ഫാറക് േകാേളജ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-08-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാർവതി 8-8-2019-ൽ മരണെപട മകൻ
അയപൻ നായർ എനയാളെട

ഭാര് 66

2 േഗാപാലകഷൻ 8-8-2019-ൽ മരണെപട
മകൻ അയപൻ നായർ എനയാളെട

മകന 43

3 പേമാദ  8-8-2019-ൽ മരണെപട മകൻ
അയപൻ നായർ എനയാളെട

മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതിനി രണാം ഭാര് 56

2 നിഷ മകള 48

3 ൈബജേമാൾ മകള 47

4 ബിനീഷ മകന 40

5 ബിേജഷ മകന 39
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:െക3-9587/2021 03-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ ടി  െകാടകാട് ഹൗസ

് കളങരപാടം ഫേറാക് േകാേളജ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില    അഷറഫ , െകാടകാട് ഹൗസ കളങരപാടം ഫേറാക്

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക3-9586/2021 03-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  മാനമൽ ഹൗസ

രാമനാടകര പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   മഹമദ റാഷിഖ , മാനമൽ ഹൗസ രാമനാടകര പി ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 
:െക3-9594/2021 03-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞടി  കളതിങൽ ഹൗസ

്  ഫേറാക്  േകാേളജ  പി   ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബബകർ , കളതിങൽ ഹൗസ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിനകടി ഭാര് 65

2 അബൾ സലാം മകന 44

3 ഫാതിമ സഹറ മകള 41

4 ജാഫർ അലി മകന 40

5 സഹദ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയം എം   രണാം ഭാര് 52

2 റസിന മകള 34

3 റംസീന മകള 30

4 മഹമദ റാഷിഖ മകന 23
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ഫേറാക് േകാേളജ  പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-1980 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന കടി രണാം ഭാര് 90

2 കഞിമഹമദ മകന 70

3 പേതയ മകള 65

4 കദീജ മകള 62

5 അബബകർ മകന 61

6 കഞിേകായ മകന 59

7 സഹറ മകള 57

8 അബദ റഹിമാൻ മകന 54

9 ലതീഫ മകന 51

10 മനീറ മകള 48

11 നബീസ 22-9-2010-ൽ മരണെപട മകൻ
ആലിേകായ കളതിങൽ എനയാളെട

ഭാര് 59

12 നൗഷാദ 22-9-2010-ൽ മരണെപട മകൻ
ആലിേകായ കളതിങൽ എനയാളെട

മകന 49

13 സഫീന  22-9-2010-ൽ മരണെപട മകൻ
ആലിേകായ കളതിങൽ എനയാളെട

മകന 46

14 സാദിഖ പാഷ മകന 44

15 നഫീസ ആദ് ഭാര്യിെല മകള 56
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക 3 -9352  / 2021 03-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ ടി  ടി   കറിനിലംവയൽ

,എരഞിപാലം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  കമലാകി , െനചികാട് വടകയിൽ ,െനലികനിവയൽ ,ബി ജി േറാഡ ,ചേകാരതകളം , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-1997  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 
:െക 3 -9695/ 2021 03-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലാകി  അരികനാട് ഹൗസ

,േഗാതീശ്രം  ,േബപർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   , േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രവീനൻ ടി ടി മകന 67

2 കമലാകി മകള 64

3 രമണി ടി ടി മകള 59

4 പകാശൻ ടി ടി മകന 58

5 സേരഷ ബാബ മകന 56

6 ജിതഷ ടി വി (മരണെപട മകൾ ടി ടി
വിമലയെട മകൾ.)

പൗതി 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിത മകള 50

2 അനിത മകള 48

3 അഖിേലഷ മകന 46

4 അമിത മകള 44

5 അനീഷ മകന 40

19th October 2021Revenue Department8701
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 

8702 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക5-6289/ 2021    08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൗദാമിനി  പറകനത് ഹൗസ ചല

ർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാവര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ചനൻ പി , പറകനത് ഹൗസ ചലർ പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 
:െക 5-6287/ 2021   08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  പതൻ  പറമത്

െചറകളതർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരവയല വിേലജില   പേരതനെറ മകന റഫീഖ പി പി  ,  പതൻ  പറമത് െചറകളതർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 5 -6286 / 2021 08-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനൻ പി ഭരതാവ 56

2 വിഷ െക എം മകന 22

3 വന െക എം മകള 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന പി പി ഭാര് 58

2 ൈലസ മകള 33

3 ഫൗസിയ പി പി മകള 31

4 റഫീഖ പി പി മകന 28
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 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അംബിക പി െക  പളിയിരിക

ം  കണിയിൽ ഹൗസ പവാടപറമ്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരവയല വിേലജില   പേരതയെട മകള ൈഷനി , പളിയിരികം കണിയിൽ

ഹൗസ പവാടപറമ് , േബാധിപിച അേപക   െപരവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2011  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:െക 5-6285 / 2021  08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരിയായി  പറകണി പറായി

ൽ ,പവാട പറമ്    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരവയല വിേലജില   പേരതനെറ മകന ചനൻ , െകാടയാട്   വിരപിൽ െപരിെങാളം   ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2010 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 5 -6284 /2021  08-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ  നായർ

പറമിെതാടികയിൽ ,െചറകളതർ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരവയല വിേലജില   പേരതനെറ മകന സതീഷ ബാബ , പറമിെതാടികയിൽ

,െചറകളതർ  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െപരവയല 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 അവകാ

ശ 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷനി മകള 40

2 ബവിത മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനൻ മകന 60

2 രാജൻ മകന 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:െക 5-6283/ 2021   08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ പി  കളരിയിൽ

,പവാടപറമ് പി ഒ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരവയല വിേലജില   പേരതനെറ മകന സബീഷ , കളരിയിൽ ,പവാടപറമ് പി ഒ   , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-03-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 
:െക 5-5800/ 2021   08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാഹിർ എ ടി  ഒലീവ റസിഡൻസ

്  ,Near  BSNL   എകസേചഞ്  ,തിരവണർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ മകള അൻഫാൽ ,

ഒലീവ റസിഡൻസ ,Near BSNL  എകസേചഞ് ,കലായ , േബാധിപിച അേപക   പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-11-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

   ൈമനറകൾ  താെഴയള   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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

1 ചനിക ഭാര് 69

2 സതീേദവി മകള 44

3 സതീഷ ബാബ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മണി ഭാര് 65

2 സതീഷ കമാർ മകന 50

3 രജി െക പി മകള 47

4 സിജി െക മകള 43

5 സബീഷ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജൗഹറ ഭാര് 46

2 അൻഫാൽ മകള 24

3 ൈഹഫ മകള 17

4 െഹന മകള 14

5 മഹമദ അലി സേഹാദരൻ 66

6 കചീബി സേഹാദരി 60
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:െക 5-5639/ 2021   08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ െക പാതമ  അരീകഴിയിൽ

,പയമ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഉൈസയിൻ  കടി എ െക , അരീകഴിയിൽ ,പയമ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-1998 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 5-5525/ 2021   08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   താഴേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ വർഗീസ   പതൻപരക

ൽ  ഹൗസ  ,മണാേശരി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താഴേകാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െസല അബഹാം , മണപതിൽ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനറകൾ   താെഴയള   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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക 5 -5523/ 2021  08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി ശീനിവാസൻ  വാഴയിൽ

7 അസ സേഹാദരി 59

8 അൻവർ സേഹാദരൻ 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ മകള 57

2 ഉൈസൻ കടി എ െക മകന 53

3 ഫാതിമ ബീവി മകള 49

4 ൈമമന മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െസല അബഹാം ഭാര് 49

2 ഓസിെന ലിസ മാതയ മകള 18

3 അവീന ആൻ മാതയ മകള 17

4 എവിൻ മാതയ മകന 17
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ഹൗസ,  തിരവണർ  നട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ മകള വി ൈസരാബാന  , 22 /1141 B വാഴയിൽ

ഹൗസ, തിരവണർ നട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-12-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി ൈസരാബാന മകള 55

2 വി ശങര നാരായണൻ മകന 53
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക3-9046 /2021 07-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   െചറവണർ  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായതീൻ  േകായ

അരീകാടൻ ഹൗസ ,േമലത് പറമ്, െചറവണർ ,ഫേറാക് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവണർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിസാർ എ ,

അരീകാടൻ ഹൗസ ,േമലത് പറമ്, െചറവണർ ,ഫേറാക് പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചറവണർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-09-2015 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

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

, തങൾസ േറാഡ, എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നഗരം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ൈസനബ െക ടി , െക ടി ഹൗസ, തങൾസ േ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.   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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറ ഭാര് 67

2 ഫിേറാസ എ മകന 48

3 ജാഫർ എ മകന 46

4 നിസാർ എ മകന 43

5 ഷമീർ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ െക ടി മകള 62

2 അബബകർ െക ടി മകന 60

3 മറിയംബി െക ടി മകള 58

4 ആയിശബി െക ടി മകള 52
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക3-5993/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർതി  കാർതിക അേശാകപര

ം  പി  ഒ  5/2265  േകാഴിേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കസബ വിേലജില   പേരതയെട മകന സഭാഷ ബാബ െക ,  കളരികണി

അേശാകപരം േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-10-1997 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:െക3-5997/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദകടി  മണേകാട് താഴം

വയൽ ഹൗസ െപാകന്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതനെറ രണാം ഭാര് ബീകടി വി ടി , മണേകാട് താഴം

വയൽ ഹൗസ െപാകന് പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വളയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:െക3-5988/2021 09-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കസതരി ഭായ സി മകള 74

2 സഭാഷ ബാബ െക മകന 72

3 രമണി ഭായ ടി മകള 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബികടി (രണാം ഭാര് ) ഭാര് 70

2 നാസർ െക മകന 58

3 ൈഫസൽ എം ടി മകന 53

4 സമീമ മകള 43

5 സഫറീന പി പി മകള 43
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 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാരി എ പി  അതിപറമത് ഹൗസ

്  മണർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന കിളിയൻ എ പി   ,  പാറപറം  മണർ പി  ഒ  കടലണി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-03-1998 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക3-5994/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ വി എഡവിൻ കരിവാരത് പറമ

് എസ വി േകാളനി എരഞിപാലം പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േജായ എഡവിൻ , കരിവാരത് പറമ് എസ

വി േകാളനി എരഞിപാലം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:െക3-5990/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി അമ െക  െകാേലരകണ

ി ചേകാരത്  കളം  എരഞിപാലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതയെട മകന െക സി സനിൽകമാർ , െകാേലരകണി

ചേകാരത് കളം എരഞിപാലം , േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2008 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കിളിയൻ എ പി മകന 73

2 നാകൻ (20-7-2013-ൽ മരണെപട) മകന 0

3 നായടി എ പി (2-9-2015-ൽ മരണെപട) മകള 0

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജായ എഡവിൻ ഭാര് 58

2 െജസി േറാംസി മകള 38

3 െബസി എഡവിൻ മകള 34
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക4-6146/2021 09-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമേദവൻ ടി   തടാറകൽ

കരവിേശരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവേങരി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജിൻജിത് േദവ , തടാറകൽ കരവിേശരി , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-10-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    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. 

 
:െക4-6145/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിശ ടി െക  ഹിറാ മഹൽ

ഹൗസ എലതർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ബഷീർ പി , ഹിറാ മഹൽ ഹൗസ എലതർ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മലിക െക മകള 70

2 മാലതി െക മകള 61

3 സനിൽകമാർ െക സി മകന 54

4 സചിത 6-5-2001-ൽ മരണെപട മകൻ
സധാകരൻെറ

മകള 32

5 സജിത് 6-5-2001-ൽ മരണെപട മകൻ
സധാകരൻെറ

മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതീേദവി ഭാര് 69

2 ജിജി േദവൻ മകള 42

3 ജിംനേദവൻ മകള 88

4 ജിൻജിത് േദവ മകന 85

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബഷീർ പി ഭരതാവ 55

2 ലബന മകള 30
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:െക4-6148/2021  09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിപിൻകമാർ െക  ഹിൽ േഹാംസ

് േപാട്  നം 4 േഫാറികൽ ഹിൽ േറാഡ   പി ഒ േവേങരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േവേങരി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനപമ െക , ഹിൽ

േഹാംസ േപാട്  നം 4 േഫാറികൽ ഹിൽ േറാഡ നിയർ െപാവിഡൻസ േകാേളജ  പി  ഒ േവേങരി ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-02-2021  -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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-5986/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഠതിൽ പാതമബി  മഠതി

ൽ ഹൗസ മാങാവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതയെട പൗതൻ സമീർ അഹമദ ,  മഠതിൽ ഹൗസാളർ േറാഡ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-1976 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

3 നർഫിദ മകള 28

4 െമാഹമദ ഉൈനസ മകന 25

5 മറിയകടി അമ 82

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനപമ െക ഭാര് 41

2 അരണിമ വി മകള 12

3 േചതസ് വി മകന 8

4 പഭ അമ 75

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മമദേകായ മകന 75

2 അഹമദേകായ മകന 68

3 ഉസാൻേകായ 24-9-2018-ൽ മരണെപട
മകൾ സൈബദയെട

ഭരതാവ 77

4 രഹന             "             " മകള 45

5 മഹമദ അഫസൽ   "             " മകന 54
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6 റഷീദ 4-3-2017-ൽ മരണെപട മകൾ
ബിചായിശ എംയെട

മകള 50

7 സമീർ അഹമദ      "            " മകന 46

8 ഷംസീർ             "            " മകന 43
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക4-6340/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചളനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ െക  കപറമത് ഹൗസ

പാലത് പി ഒ േചളനർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചളനര വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി വിശാലാകി  , കപറമത് ഹൗസ പാലത് പി ഒ

േചളനർ ,  േബാധിപിച അേപക   േചളനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക4-6345/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചളനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാള  ചാമം പനതിൽ ഹൗസ

േചളനർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  േചളനര വിേലജില   പേരതയെട മകള േദവി , ചാമം പനതിൽ ഹൗസ േചളനർ പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-1995  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിശാലാകി സേഹാദരി 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവി മകള 89

2 സേരാജിനി മകള 81

3 േദവി മകള 67

4 അജിതകമാരി (പേരതയായ മകൾ
യേശാദയെട മകൾ)

പൗതി 55

5 വനജകമാരി  (പേരതയായ മകൾ
യേശാദയെട മകൾ)

പൗതി 54

6 ജയപകാശൻ (പേരതയായ മകൾ
യേശാദയെട മക )

പൗതൻ 52
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:െക4-6337/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചളനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി  കടവത് താഴത് (H)

താമരേശരി  േദശം  േചളനർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചളനർ  വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി കമല , കടവത് താഴത് (H)

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:െക4-6346/2021  09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബഹ്ദളാമ എം  നാരായണീയം

വീട േചളനർ കാകർ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചലനര വിേലജില   പേരതയെട മകള േജ്ാതി സി െക , നാരായണീയം വീട േചളനർ കാകർ പി

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-06-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശിയായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജി പേരതയായ സേഹാദരി
സേരാജിനിയെട

മകള 53

2 രജനി  പേരതയായ സേഹാദരി
സേരാജിനിയെട

മകള 49

3 രാജീവ പേരതയായ സേഹാദരി
സേരാജിനിയെട

മകന 48

4 രാേജഷ പേരതയായ സേഹാദരി
സേരാജിനിയെട

മകന 45

5 ജിനിഷകമാരൻ വി പേരതനായ
സേഹാദരൻ കമാരൻെറ

മകള 32

6 ജിനിത് കമാർ പേരതനായ സേഹാദരൻ
കമാരൻെറ

മകന 26

7 പസന പേരതനായ സേഹാദരൻ
കമാരൻെറ

ഭാര് 53

8 സാവിതി സേഹാദരി 68

9 കമല സേഹാദരി 67

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജ്ാതി മകള 46
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:െക4-6348/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീജ  െനാടൃത് വീട കണങര പ

ി  ഒ  േചളനർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചലനര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ജഗദീശൻ എൻ , െനാടൃത് വീട കണങര പി ഒ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-10-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക4-6350/2021 09-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    െചലനര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഉണിമാധവൻ  നായർ

കപിയിൽ(വീട)  േചളനർ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചലനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പതിനി ഇ , കപിയിൽ(വീട) േചളനർ പി ഒ

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

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക4-6343/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാഗർ എൻ  െനാചികാടിൽ

ജസ്ിൻ  വില  കണങര  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചലനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജീന വി വി , െനാചികാടിൽ ജസ്ിൻ വില

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ

നമര  1  നെറ    സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില ആരെകങിലം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജഗദീശൻ എൻ ഭരതാവ 51

2 അഖിൽ എൻ മകന 22

3 അതൽ എൻ മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതിനി ഇ ഭാര് 68

2 ഉേമഷ കമാർ മകന 36
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ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക4-6341/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബറഹമാൻ  േതാടതാറിൽ

(H)  പാലത്  പി  ഒ  േചളനർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചലനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൽ ഹമീദ , േതാടതാറിൽ പാലത്

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-06-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക3-5995/2021 09-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ  കാവിലാടത

് കഴി(H)എസ വി േകാളനി േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കസബ വിേലജില    പേരതനെറ  മകന േവണ എ ,  കളതിർനിലംപറമ്

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-1995 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജീന വി വി ഭാര് 42

2 ജിൽഗ സാഗർ എസ  െജ മകള 17

3 െജസവിൻ സാഗർ എസ െജ മകന 11

4 സശീല എ െക അമ 73

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ മകന 57

2 ഹജേകായ മകന 55

3 അബൽ ഹമീദ മകന 50

4 അബൽ ബഷീർ മകന 47

5 അബൽ നജീബ മകന 42

6 ൈലത് മകള 41

7 സിറാജദീൻ മകന 34

19th October 2021Revenue Department8717
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
:െക3-5996/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ എം ടി  എം ടി എം ട

ി ഹൗസ കനതിൽ പറമ് നലളം പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈഫസൽ എം ടി , എം ടി എം ടി ഹൗസ

കനതിൽ പറമ് നലളം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചറവനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിശാല എ ഭാര് 54

2 േവണ എ മകന 35

3 വിധ എ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറാബി ഭാര് 59

2 ൈഫസൽ എം ടി മകന 40

3 റഖിയാബി എം ടി മകള 37

4 അലി അസകർ എം ടി മകന 35
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക 5 5522 / 2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അസ  സി പി  ഹാഷിർ നിവാസ

,പടർെതാടി ,കലായ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹാഷിർ മഹമദ ,  ഹാഷിർ നിവാസ ,പടർെതാടി

,പയാനകൽ , േബാധിപിച അേപക   പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-08-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 5 -5521/ 2021  08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ചാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ  പടാളിയിൽ

ഹൗസ ,ചാതമംഗലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മാളകടി , പടാളിയിൽ ,ചാതമംഗലം , േബാധിപിച

അേപക   ചാതമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 5 -5520/ 2021  08-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബി െക ഭാര് 57

2 അഷിത  സി പി മകള 36

3 ഹാഷിർ മഹമദ സി പി മകന 34

4 അനീഷ ആയിഷ സി പി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാളകടി െക സി ഭാര് 58

2 െബൻജിത് മകന 29

3 െബൻജിത മകള 26
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  േകാഴിേകാട താലകില   ചാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാത  െചങതാഴത്

,ചാതമംഗലം    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ചാതമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മകന പഭാകരൻ ,  െചങതാഴത് ,ചാതമംഗലം   ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2012 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 5 -5519/ 2021  08-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   ചാതമംഗലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  പതനാഭൻ നായർ

അമലെപായിൽ ,മലയമ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനീഷ െക എം , അമലെപായിൽ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 5 5424/ 2021  08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ  മാനെകാത് ഹൗസ

് പവാട പറമ് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരവയല വിേലജില   പേരതനെറ മകന മേനാഹരൻ എം , മാനെകാത് ഹൗസ പവാട പറമ് പി

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷവലി മകള 58

2 വിശ്നാഥൻ സി ടി മകന 56

3 പഭാകരൻ സി ടി മകന 54

4 വാസനി സി ടി മകള 52

5 കമലാകി മകള 50

6 മിനി സി (മരണെപട മകൻ വിജയൻ ഭാര്
)

മകെന ഭാര് 50

7 അശ്ന് വിജയ സി ടി (    "              "
മകൻ )

പൗതൻ 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പജീഷ െക എം മകന 33

2 സനീഷ െക എം മകന 31
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മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    07-10-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 5 -6297 / 2021 08-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി  വി   വാപേനാട്

,കളരികണി ,പിലാേശരി  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   22-08-2018  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 
:െക 5 -6295/ 2021  08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   താഴേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാധരൻ സി ടി  മാനെകാത

്  ഹൗസ  പവാട  പറമ്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താഴേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിജിദാസ സി ടി , മാനെകാത് ഹൗസ

പവാട പറമ് പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   താഴേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-03-2013  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേനാജ എം മകന 40

2 മഞഷ മകള 37

3 മേനാഹരൻ എം മകന 36

4 ശാന എം ഭാര് 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗദാമിനി വി സേഹാദരി 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതല വി ഭാര് 63

2 വിജിദാസ സി ടി മകന 41

3 ലക്മി സി ടി മകള 38

19th October 2021Revenue Department8721
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:െക 5 -5306 / 2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി പി നഫീസ  പളികൽ ഹൗസ

്  കലായ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതയെട മകന അസൻ , വലിയകം പറമ് ,കലായ പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 
:െക 5 -5304 / 2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ വി  വാഴയിൽ  ഹൗസ

്  കലായ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മലിക , വാഴയിൽ  ഹൗസ കലായ , േബാധിപിച അേപക

പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷാബി മകള 60

2 ബീരാൻ മകന 56

3 അസൻ മകന 53

4 റഫിയ മകള 49

5 യസഫ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മലിക വി ഭാര് 56

2 രമ് വി മകള 31

3 രാഹൽ വി മകന 26
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക 3 5762 / 2021 - 17-08-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി അബദൾ ഖാദർ ബറാമി

മചിനിപറമ്   കാതിയാരകത്    ഹൗസ  കറിചിറ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നഗരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹസൻ ബറാമി ,

മചിനിപറമ് കാദിയാരകം  ഹൗസ കറിചിറ , േബാധിപിച അേപക   നഗരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2003 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 
:െക 3 - 5764 / 2021 17-08-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ റാഫി െക വി  കടായിൻ വീട

 െചേറാട് ചാലിവയൽ നടകാവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െസൗദ െക വി , കടായിൻ വീട  െചേറാട്

ചാലിവയൽ നടകാവ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-10-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:െക 3 -5765 / 2021 17-08-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   വളയനാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ വി  പി  എം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇമിചാ മിനബി ഭാര് 86

2 ഹസൻ ബറാമി മകന 69

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിബി െക വി അമ 75

2 െസൗദ െക വി ഭാര് 47

3 റിഷാദ  െക വി മകന 27

4 റംലത് െക വി മകള 21
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വലിേയടത് െപായിലിൽ മീതൽ ഹൗസ   െകാേമരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാജ വി പി ,

വലിേയടത് െപായിലിൽ മീതൽ  െകാേമരി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വളയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2016  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

 
:െക 3 -5766 / 2021 17-08-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി എ അബദൾ അസീസ  സൽമ

നമചിപാടം വയൽ എരഞിപാലം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൈബദ , സൽമ എരഞിപാലം പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 3 -5767 / 2021 17-08-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാളങരകണി പാതമാബി   13/

1107  െകാളങരകണി  ഹൗസ  കസതരിപറമ്  ൈലൻ കറിചിറ  േകാഴിേകാട   െഹഡ  േപാേസാഫീസ  പി  ഒ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നഗരം വിേലജില   പേരതയെട മകന അബദറഹിമാൻ  , െകാളങരകണി ഹൗസ  13/ 1107  കസതരിപറമ് ൈലൻ

െഹഡ േപാേസാഫീസ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   നഗരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗംഗാധരൻ വി പി എം മകന 60

2 ശീേദവി വി പി എം മകള 56

3 ജയാനനൻ വി പി മകന 53

4 േശാഭന മകള 48

5 സബഹണ്ൻ മകന 46

6 രാജ വി പി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി എ സൈബദ ഭാര് 71

2 സബേറ  പി എം മകള 54

3 സൽഫീകർ അസീസ മകന 52

4 സബീർ ടി എ മകന 51

5 സമീന ടി എ മകള 48
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നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അസമാബി മകള 74

2 അബദറഹിമാൻ മകന 72

3 മഹമദ ബഷീർ മകന 67

4 ഹാജറ മകള 66

5 മഹമദ റഫീക മകന 61
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക 3 -24294 / 2020 03-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െവങേടഷ നായക േമാഹൻദാസ

സൺബീംസ   ബിലാതികളം  േറാഡ  േകാഴിേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേചരി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  യ േഹമലത ,

സൺബീംസ  ബിലാതികളം േറാഡ നടകാവ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2008  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

 
:െക3 -3090/2021 03-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകീർ  അമിണിപറമ് ഹൗസ

േനാർത് േബപർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റിസാന , അമിണിപറമ് ഹൗസ േനാർത് േബപർ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യ േഹമലത ഭാര് 83

2 രപ ബാളിഗ മകള 67

3 രാധ ഡി പഭ മകള 58

4 രാജീവ  േമാഹൻദാസ നായക മകന 56

5 രവിനാഥ േമാഹൻദാസ മകന 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റിസാന എൻ വി ഭാര് 43

2 ഫാതിമഗസി  എ പി മകള 23

3 ആയിഷ ദിൽഷ  എ പി മകള 22

4 നിദാ നയ മകള 16

5 സകീന എ പി സേഹാദരി 50
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:െക3 -9628/ 2021 03-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ഹൈസൻ േകായ  5/ 1902

െസൻറ  വിൻെസൻറ  േകാളനി  എരഞിപാലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിഹാസ എൻ െക ,

5/ 1902 െസൻറ വിൻെസൻറ േകാളനി എരഞിപാലം , േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-12-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

 
:െക3 -9677/ 2021 03-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമദാസൻ പി  ഋഷിേകശ ഐ ജി

ലിങ്  േറാഡ  പതിയറ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഗീത  െവങിട , ഋഷിേകശ ഐ ജി ലിങ്

േറാഡ പതിയറ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക3 -38606/ 2019 03-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണകൽ ശശി  ശാസി നഗർ

േകാളനി  എരഞിപാലം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

6 റഷീദ സേഹാദരൻ 44

7 സാജിദ സേഹാദരി 46

8 ഹസീന സേഹാദരി 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല ഭാര് 69

2 ഷിഹാസ മകന 50

3 ഷംസിജ മകള 43

4 ൈഷഖ ഹൈസൻ മകള 28

5 ഫാതിമ അമ 84

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ധർമ  കീർതി മകന 56

2 ഗീത   െവങിട മകള 48
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലത ശശി , LIG 41  ശാസിനഗർ േകാളനി

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 3 -5468/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ടി  ഉമർേകായ  പടിഞാെറ

േതാപിലകത് ഹൗസ േകായപറമ്  േകാഴിേകാട െഹഡ േപാസാഫീസ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നഗരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന

മഹമദ സലീം പി ടി , േകായപറമ്  െഹഡേപാസാഫീസ പി  ഒ , േബാധിപിച അേപക   നഗരം 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

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക 3 -5470/ 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിശ വി പി  വലിയെതാടി പറമ

്  പതിയകടവ  നടകാവ  പി  ഒ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതയെട മകള നബീസ , വലിയെതാടി പറമ് പതിയകടവ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    08-11-2008 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത ശശി ഭാര് 51

2 വിഷ എസ നായർ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞീബി െക ഭാര് 71

2 മഹമദ സലീം പി ടി മകന 54

3 ഫിൽെസർ െക മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:െക 3-5472 / 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ േകായ  മഷബിറ

മൻസിൽ  െപരമാൾകണി   അതാണികൽ  ബീച്  െവസ്  ഹിൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

താഹിറ , മഷബിറ മൻസിൽ െപരമാൾകണി  െവസ്ഹിൽ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി 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

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക 3 -5469/ 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി എ  കളതാർ നിലം

പറമ് അേശാകപരം േകാഴിേകാട െഹഡ േപാസാഫീസ പി ഒ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതയെട മകന ചനഹാസൻ എ ,

കളതാർ നിലം പറമ് അേശാകപരം േകാഴിേകാട െഹഡ േപാസാഫീസ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ

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

06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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NOTICE

 
:െക 3 -9661 / 2021 03-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െമായതീേകായ ,

െകാറവനകംപറമ് ,െവസ്ഹിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ  ഭാര്  പാതൈമയ ,  െകാറവനകംപറമ്  ,െവസ്ഹിൽ  പി  ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-1994 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  11 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. 

 
:െക 3 -9650/ 2021 03-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി ,കറതാം വീടിൽ

,െവസ് ഹിൽ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന സേനാഷ െക വി , കറതാം വീടിൽ ,െവസ് ഹിൽ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതൈമയ ഭാര് 75

2 ആയിശബി മകള 57

3 ഇസഹാക് െക മകന 56

4 യസഫ െക മകന 54

5 ബിചിേകായ െക മകന 54

6 സബിയ െക മകള 46

7 സഹറാബി മകള 42

8 സബീന െക പി മകള 44

9 സകിർ െക മകള 46

10 സമീറ മകള 39

11 ഹസന െക (30 -01 2013 -ൽ മരണെപട
മകൻ അയബിെന ഭാര്)

മകെന ഭാര് 35

12 മഹമദ അസലം (30 -01 2013 -ൽ
മരണെപട മകൻ അയബിെന മകൻ )

പൗതൻ 12

13 മഹമദ അജമൽ െക (30 -01 2013 -ൽ
മരണെപട മകൻ അയബിെന മകൻ )

പൗതൻ 10

14 ഫാതിമ ഫിദ െക (30 -01 2013 -ൽ
മരണെപട മകൻ അയബിെന മകൾ )

പൗതി 14
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ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-02-2015  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  20-10 -2016 -ൽ മകൻ േദവദാസ മരണെപട .  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. 

 
:െക 3 -3904/ 2021 07-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനമതി , െവടത് ഹൗസ

,താഴതം കണിപറമ്  ,പതിയങാടി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന രഘനാഥ , െവടത് ഹൗസ ,താഴതം കണിപറമ് ,പതിയങാടി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-04-2000 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാബ മകന 64

2 േമാഹൻദാസ മകന 61

3 ഗീത മകള 56

4 ഷീജ മകള 50

5 സേനാഷ െക വി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഘനാഥ മകന 53

2 രജനി മകള 48

3 റാണി (17 -06 -1990 -ന മരണെപട മകൾ
നിർമലയെട മകൾ )

പൗതി 38

4 റീന (17 -06 -1990 -ന മരണെപട മകൾ
നിർമലയെട മകൾ )

പൗതി 37
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക 5 5515/ 2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇമിചാമിനബി  ,വാേകരി  പറമ്

,കലായ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതയെട മകള ൈലലാബി , വാേകരി  പറമ് ,കലായ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 
:െക 5   5513/ 2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പളേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൗദാമിനി  േകാരൻ കളങര

ഹൗസ ,ചലർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന മേനാജ എം െക , േകാരൻ കളങര  ഹൗസ ,ചലർ ,

േബാധിപിച അേപക   പള േകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബദ റഹിമാൻ വി പി മകന 60

2 റംലത് വി പി മകള 52

3 സീനത് വി പി മകള 50

4 ൈലലാബി വി പി മകള 46

5 ജമാലദീൻ ഷരീഫ വി പി മകന 45

6 െസയത ൈഫസൽ മകന 44

7 സഫീന മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേനാജ എം െക മകന 42

2 മേനഷ എം മകന 38

3 സം എം െക മകള 35
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:െക 5  5512 / 2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പളേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീനിവാസൻ െക  കരയതിങ

ൽ  ഹൗസ ,നായർകഴി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീജിത് െക എസ , കരയതിങൽ  ഹൗസ ,നായർകഴി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 5  5511/ 2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പളേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ ബാബ പി െക  വടക

േ  കണിയിൽ  വീട  ,നായർകഴി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീേദവി , പുകാവിൽ ,മകം,താഴേകാട

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 5  5509/ 2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻ നായർ  പടിഞാത്

ഹൗസ ,പനേശരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സധാകരൻ പി , പടിഞാത് ഹൗസ ,പനേശരി പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-12-2004 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ െക ഭാര് 64

2 ശീജിത്\െക എസ മകന 43

3 രജിത് െക എസ മകന 39

4 ശീശൻ െക എസ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി പി ഭാര് 52

2 സര് വി െക മകള 25
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ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക 5   5508 / 2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പളേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീജ  പരതഹൗസ െപായിൽ

ഹൗസ  ,നായർകഴി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പലേകാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ശീലാൽ ഐ ടി  ,  വിരപിൽ

അമലേകാത് , േബാധിപിച അേപക   പളേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-04-2021 -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 ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക5 5506/ 2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  പളേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അൈസൻ  കടകടവത് ഹൗസ

,പാഴർപി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പള േകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള സഫിയ , ഏഴനിലത് ,മരടീരി ,മാവർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-2012  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാന 'അമ ഭാര് 80

2 യേശാദ മകള 65

3 വിജയൻ മകന 61

4 സധാകരൻ മകന 56

5 രവീനൻ മകന 55

6 ഗീത മകള 53

7 സത്വതി          മരണെപട മകൻ
രാഘവെന

ഭാര് 63

8 ബിന                               " മകള 43

9 ബിജി                              " മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീലാൽ ഐ റി ഭരതാവ 47

2 നനന ഐ റി മകള 16

3 നിേവദ ഐ റി മകന 12
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ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആസ് ഭാര് 63

2 സഫിയ മകള 48

3 സകീന മകള 42

4 മഹമദ റിയാസ മകന 37

5 സമീറ മകള 35
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക 5  5505/ 2021 08-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ േകായ  എൻ

,െനലിേയാട്  ,കലായ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷബീർ ,  െനലിേയാട്  ,കലായ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക5 5504/ 2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ  ,കരിയാട പറമത്

,പനീരാങാവ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരമണ വിേലജില   പേരതയെട മകന ൈഫസൽ , കരിയാട പറമത് ,പനീരാങാവ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-01-2016  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിച എൻ ഭാര് 71

2 െനലിേയാട് സജന മകള 49

3 ഷബീർ മകന 46

4 ഷാബി എൻ മകന 43

5 ഷാജ അഹമദ എൻ മകന 36

6 ശാഹിൽ എൻ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീനത് മകള 51

2 ൈഫസൽ മകന 48

3 െസറീന മകള 44

4 ബഷീർ മകന 46
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: െക5 5503 / 2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പള േകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻ നായർ  േകാരംകളങ

ര  ,ചലർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന മേനാജ എം െക , േകാരംകളങര ,ചലർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-01-2012  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 
:െക5 5348 / 2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി എം  ,ശിശിരം ,23/ 872 -ബ

ി  ,കണേഞരി  ,പി  ഒ  കലായ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പി രാമചനൻ , പതൻ പരയിൽ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക5 5347 / 2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി സി  ചരകാടിൽ ഹൗസ

,ആർടസ  േകാേളജ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷബി െക , ചരകാടിൽ ഹൗസ ,ആർടസ

5 നസീറ മകള 42

6 സകീർ മകന 40

7 റിയാസ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേനാജ എം െക മകന 42

2 മേനഷ എം മകന 38

3 സം എം െക മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി രാമചനൻ ഭരതാവ 67

2 എം േരഖ മകള 32

3 എം േരഷമ മകള 29
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േകാേളജ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-2021 -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 ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക5 5346 / 2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷൻ  വാര്ംകണി

ഹൗസ ,കലായ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ ജയറാം , വാര്ംകണി  ഹൗസ ,കലായ പി ഒ ,

േബാധിപിച അേപക   പനിയങര 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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക 5  5345 / 2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമദ േകായ ആനമാട പറമ്

,കലായ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഫിേറാസ , ആനമാട പറമ് ,കലായ പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-01-2014  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷബി െക ഭാര് 47

2 അമത പി മകള 18

3 അലൻ ഷാജി പി മകന 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയറാം സേഹാദരൻ 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നബീസ എൻ വി ഭാര് 58

2 ഫിേറാസ എൻ വി മകന 42
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:െക 5 5344 / 2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകി അമ  തവള കളങര

,കരികതർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കനമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മകള രഗമിണി , തവള കളങര ,കരികതർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-1998  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 
:െക 5 6294 / 2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   താഴേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാളകടി  കേണ്ാട    ഹൗസ

,െപാറേശരി  ,മണാേശരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താഴേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന രാധാകഷൻ , കേണ്ാട് ,െപാറേശരി

,മണാേശരി , േബാധിപിച അേപക   താഴേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:െക 5 5342 / 2021 08-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    മാവര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാജൻ  െക   കുരടി

ഹൗസ ,കണിപറമ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിബിൻരാജ െക , കുരടി ഹൗസ ,കണിപറമ് , േബാധിപിച

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

3 ജൈബരിയ എൻ വി മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഗമിണി മകള 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അേശാകൻ മകന 64

2 കൗസല് മകന 66

3 വതൻ മകന 57

4 വതല മകള 53

5 പസന മകള 51

6 രാധാകഷൻ മകന 47
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-02-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 
:െക 5 5428/ 2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉസാൻ   കാതിരിയകത്ഹൗസ

,കലായ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈഫസൽ , കാതിരിയകത് ഹൗസ ,കലായ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2014  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 
:െക5 5341 / 2021 08-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   ചാതമംഗലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ നായർ

പൽപറമിൽ  ,  ചാതമംഗലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ശാനകമാരി പി , പൽപറമിൽ ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-1989 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ എം ഭാര് 44

2 േരഷരാജ െക മകള 27

3 ഷിബിൻരാജ െക മകന 24

4 റജലരാജ െക മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറാബി മകള 58

2 േകായേമാൻ മകന 54

3 സമയ കാതിരിയകത് മകള 47

4 റിയാസ മകന 46

5 നസീമ മകള 44

6 ൈഫസൽ മകന 42

7 മഹമദ ഹനീഫ മകന 40

8 അസമാബി മകള 49
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി പി മകള 68

2 ലളിത ഉണനകഷൻ മകള 65

3 േമാഹൻദാസ പി മകന 62

4 മധസദനൻ പി മകന 60

5 സജാത പി മകള 55

6 കാർത്ായനി
മരണെപട മകൻ രവീനെന

ഭാര് 68

7 റീന
"

മകള 50

8 രാജീവ
"

മകന 47

9 രമിത
"

മകള 43
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക3 -5759/ 2021 17-08-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എം രാജമാണിക്ം  കാർതിക

നിവാസ   18/  1261  ഈസ്  തളി  ചാലപറം  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കസബ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  പനിതവതി  ,

കാർതിക നിവാസ  18/ 1261 ഈസ് തളി ചാലപറം പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-02-2011  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള  ഗവെണന്  ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില  ഈ  ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3 -5760/ 2021 17-08-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എരഞികൽ ഹസൻേകായ

എരഞികൽ  ഹൗസ  കപകൽ  കലായി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഫേറാക്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബദൽ നാസിർ

 ഇ , വളപിൽ ഹൗസ ചങം  ഫേറാക് , േബാധിപിച അേപക   ഫേറാക്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-1998 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പനിതവതി ഭാര് 69

2 ശീ  സമതി മകള 49

3 ശശികമാർ മകന 47

4 രജനികാന് മകന 44

5 വിജയറാണി മകള 40

6 കാർതിക് മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിശ െക ഭാര് 70

2 അബദൽ നാസിർ   ഇ മകന 53

3 മഹമദ നജീബ  എ മകന 49

4 ഫാതിമ നിഷില  എ മകള 39
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:െക 3 - 5761/2021 17-08-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ േകായ എ  നിരതമൽ

ഹൗസ ചാലിയം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജാഫർ എ , നിരതമൽ ഹൗസ ചാലിയം പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉമയകടി ഭാര് 72

2 ഹംസേകായ എ മകന 61

3 അബൽ ജബാർ  എ മകന 58

4 മഹമദ ഹൈസൻ  എ മകന 55

5 ഉമർേകായ  എ മകന 52

6 അബൽ സലീം  എ മകന 46

7 നർജഹാൻ  എ മകള 45

8 ൈലല  എ മകള 43

9 ജാഫർ  എ മകന 40
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക 3-5985/ 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി കതീശബി  കാമകൻെറകം

ഹൗസതിയ പരയിൽ പരപിൽ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നഗരം വിേലജില   പേരതയെട മകന മസ ബറാമി , കാമകൻെറകം ഹൗസ പതിയ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-04-1971 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉമർ  ബറാമി മകന 80

2 ഇമിചാമിനബി (മരണെപട മകൻ  അബൾ
ഖാദർ ബറാമിയെട ഭാര് )

മകെന ഭാര് 86

3 െക ഹസൻ ബറാമി (ടി മകൻ ) പൗതൻ 69

4 പി വി കടീബി (മരണെപട മകൻ
അഹമദ ബറാമിയെട ഭാര് )

മകെന ഭാര് 74

5 പി വി അബൽ ലതീഫ (ടി മകൻ) പൗതൻ 59

6 പി വി അലി ഫസൽ (ടി മകൻ ) പൗതൻ 51

7 സി പി ആയിശബി (മരണെപട മകൻ
മഹമദ ബറാമിയെട മകൾ )

പൗതി 79

8 സി പി അബള (ടി മകൻ ) പൗതൻ 74

9 സി പി ആമിനബി (ടി മകൾ ) പൗതി 70

10 സി പി മസ ബറാമി (ടി മകൻ ) പൗതൻ 68

11 സി പി അബൽ ഗഫർ ബറാമി (ടി മകൻ ) പൗതൻ 65

12 സി പി ൈസഫദീൻ ബറാമി (ടി മകൻ ) പൗതൻ 60

13 സി പി മഹമദ ബറാമി (മരണെപട മകൻ
മസ ബറാമിയെട മകൻ )

പൗതൻ 72

14 അബള ബറാമി (ടി മകൻ ) പൗതൻ 70

15 സാഹിദ ബറാമി (ടി മകൻ ) പൗതൻ 68

16 മജീദ ബറാമി (ടി മകൻ ) പൗതൻ 67

17 അബൽ നാസർ ബറാമി (ടി മകൻ ) പൗതൻ 65

18 അബൽ റസാക് ബറാമി (ടി മകൻ ) പൗതൻ 61

19 അബൽ ഖാദർ ബറാമി (ടി മകൻ ) പൗതൻ 59
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