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NOTICE

 
:െക5-6480/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െകാടിയതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ കരിം കാസിം പി എ

പതലത്  അറഞികൽ ഹൗസ പനിേകാട  പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടിയതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആഷിഖ പി എ

, പതലത് അറഞികൽ ഹൗസ പനിേകാട പി  ഓ ,  േബാധിപിച അേപക   െകാടിയതര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2020 -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. 

 
:െക5-6511/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ദിലീഷ  തരതിപിളി ഒവങ

ര  കാരനർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കനമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിജി വി , തരതിപിളി ഒവങര കാരനർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ൈമനറെട രകിതാവ ബിജി എസ ('അമ )  ൈ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 ഫാതിമ എം ഭാര് 51

2 മഹസിന പി എ മകള 32

3 ആഷിഖ പി എ മകന 29

4 മഫീദ പി എ മകള 25

5 അനീബ പി എ മകന 21

6 ആദിൽ പി എ മകന 17

7 കദീശ അമ 85

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിജി വി ഭാര് 44

2 പണവ എം മകന 19

26th October 2021Revenue Department9377
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:െക5-6657/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ കടി  ഓർമാം കഴിയി

ൽ പതിമംഗലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കനമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നഫീസ , ഓർമാം കഴിയിൽ പതിമംഗലം , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-01-2004  -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 5-6661/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എം അബബകർ  പടിഞാറ

െ മാടമൽ കനമംഗലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കനമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷരീഫദീൻ പി എം , പടിഞാെറ മാടമൽ കാരനർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-11-2011 -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. 

 
:െക5-6662/2021 08-09-2021

3 സൗരവ എം മകന 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ ഭാര് 57

2 ഷംസദീൻ മകന 38

3 ൈസനദീൻ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ പി എം ഭാര് 72

2 ആയിഷ പി എം മകള 57

3 ൈസനബ പി എം മകള 54

4 ഷരിഫദീൻ പി എം മകന 52

5 ആസ് മകള 49

6 മഹമദ ഹനീഫ പി എം മകന 45

7 സകീന മകള 41

8 ഹഫസത് ലബീബ പി എം മകള 38

9 ഹദാ റഹത് പി എം മകള 36
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 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ പി  പടനയിൽ തിരവണ

ർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കദീശബി , അകര പറമിൽ തിരവണർ , േബാധിപിച അേപക   പനിയങര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-07-2001  -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. 

 
:െക5-6663/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷാബി െക  തയിൽ പറായി

ൽ േമരികന്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതയെട മകന നൗഫൽ ടി പി , കായകാളി െപായിൽ പറമിൽ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-03-2020  -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 5-6665/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കറികാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാേദവി  തലാേഞരിതാഴം

ഹൗസ  െവളിപറമ്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറികാടര വിേലജില   പേരതയെട മകന വിനീഷ , തലാേഞരിതാഴം  ഹൗസ

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീശബി ഭാര് 68

2 അബബകർ മകന 48

3 നബീസ മകള 49

4 അസാബി മകള 45

5 റസിയാബി മകള 40

6 നസറീന മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മനീറ മകള 53

2 ഹസീന മകള 48

3 നൗഫൽ ടി പി മകന 46

4 റാസൽ മകന 38
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റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2016 -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. 

 
:െക5-6666/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻ നായർ  നടവതളി

പറമിൽ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിജീഷ കമാർ , നടവതളി പറമിൽ പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2018  -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. 

 
:െക5-6667/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണീരി  ചളകിൽ കനമംഗലം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കനമംഗലം വിേലജില    ശബരീഷ കമാർ സി ,  ചളകിൽ കനമംഗലം ,  േബാധിപിച അേപക   കനമംഗലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-

08-2003  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിനീഷ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിശാലാകി െക ഭാര് 69

2 സിത എൻ മകള 48

3 ഷിജീഷ കമാർ എൻ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാന സേഹാദരി 77

2 സേരാജിനി (മരണെപട സേഹാദരി
ചിരതയെട മകൾ )

മകള 60

3  സൗമിനി (ടി ടി ) മകള 63
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:െക5-6774/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ നായർ െക  കണിയിൽ

പാവണർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിജിൽ െക , കണിയിൽ പാവണർ പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയപഭ ഭാര് 63

2 ബിജിൽ െക മകന 38
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക5-6775/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നനമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ കമാർ സി െക  കടല

്ലർ  നനണ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നനമണ വിേലജില   പേരതനെറ മകള വീണ സേനാഷ സി െക , കടൂർ നനണ , േബാധിപിച

്ച അേപക   നനമണ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

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

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക5-6777/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നനമണ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മജീദ  പരമടപിൽ നനണ പി ഒ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നനമണ  വിേലജില   പേരതനെറ മകള റൗഫിയ , പരമടപിൽ നനണ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   നനമണ വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക5-6778/2021 08-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാളി ഭാര് 42

2 വീണാ സേനാഷ സി െക മകള 22

3 വിശാൽ എസ കമാർ മകന 18

4 ശാനകമാരി അമ 84

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയം ഭാര് 56

2 റൗഫിയ മകള 38

3 ഷഫീർ മകന 36
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 േകാഴിേകാട താലകില   നനമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിൽ കമാർ എൻ െക  നീലികണ

ി ഹൗസ നനണ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നനമണ  വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ ബാബ , നീലികണി ഹൗസ നനണ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2003  -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. 

 
:െക 5-6779/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നനമണ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാപണി നായർ  കനമൽ നനണ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നനമണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാജൻ , കനമൽ നനണ , േബാധിപിച അേപക   നനമണ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2014 -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. 

 
:െക5-5339/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   താെഴേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി 'അമ  തേചാലത്

മണാേശരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി സേഹാദരി 72

2 േദവകി സേഹാദരി 68

3 േമാഹനൻ സേഹാദരൻ 70

4 വിലാസിനി സേഹാദരി 65

5 ബാബ സേഹാദരൻ 60

6 ലളിത സേഹാദരി 63

7 ഇനിര സേഹാദരി 55

8 ഷീല സേഹാദരി 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമതി മകള 60

2 രാജൻ മകന 57

3 സനിത (മരണെപട മകൾ രാജലകിയെട
മകൾ

പൗതി 38

4 സകന് (ടി ടി ) പൗതി 34

5 കഞികഷൻ നായർ (ടി ഭർതാവ ) മകളെട ഭർതാവ 67
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സർടിഫികറിനായി   താെഴേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന സനിൽ കമാർ , തേചാലത് മണാേശരി , േബാധിപിച

അേപക   താെഴേകാട  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 5-5337/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദാനനൻ പി  തടതിൽ പറമിൽ

ഹൗസ െചറപ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിേനാജ , തടതിൽ പറമിൽ ഹൗസ െചറപ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2013  -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. 

 
:െക 5-4299/2021 02-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ  േമാവിളാരി  പറമിൽ

ബസാർ പറമിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതയെട മകന ബാബ ,  േമാവിളാരി  പറമിൽ പി ഒ  , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാവതി മകള 70

2 േദവകി മകള 68

3 േഗാപാലൻ ടി മകന 66

4 ശാനകമാരി ടി മകള 62

5 അേശാകൻ ടി മകന 57

6 ഉണികഷൻ ടി മകന 51

7 സനിൽ കമാർ ടി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ഭാര് 63

2 സന് മകള 42

3 ഷിേനാജ മകന 40
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ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക 5-6243/2021 02-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ  ഉതരംകളം പറമ്

(ശാനിനി )കലായ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള ശിഖില പി  പി  ,  പി  പി  ഭവൻ വി  ഒ  േറാഡ വടകര ,  േബാധിപിച അേപക

പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-12-2012  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാബ മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശിഖില പി പി മകള 34
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക5-6961/ 2021 13-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   നനമണ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരൻ എം െക  ഇമ

െപായിൽ  മീതൽ  പറമിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള നിഷിത , എഴകളം േമെല ലകം വീടിൽ നനണ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2020  -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. 

 
:െക 5-6958/2021 12-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െകാടിയതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ  കളകടി കനത

്  ഹൗസ  പനിേകാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടിയതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനന െക , കളകടി കനത്

ഹൗസ പനിേകാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െകാടിയതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് 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. 

 
:െക5-6960/ 2021 12-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്ഭാമ ഭാര് 69

2 സബഹണ്ൻ മകന 49

3 നിഷിത മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർതിക സി പി ഭാര് 47

2 േഗാപിക െക മകള 21

3 അനന െക മകന 19

4 കഞമ െക അമ 96
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 േകാഴിേകാട താലകില   നനമണ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷൻ പി  െപരമടപിൽ

നനണ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നനമണ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന വരൺ , െപരമടപിൽ നനണ , േബാധിപിച അേപക

നനമണ  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. 

 
:െക5-6954/2021 12-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   പളേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങചൻ സി െക  അമനം

േകാടിൽ  ഹൗസ  നായർകഴി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഷപ പി എം , അമനം േകാടിൽ ഹൗസ

നായർകഴി , േബാധിപിച അേപക   പളേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ൈമനറിെന രകിതാവ മാതാവ പഷ 

ൈ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. 

 
:െക5-6953/2021 12-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   മാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കരണാകരൻ നായർ  കഴമ

കണിപറമ്    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിജയൻ െക , കഴമ കണിപറമ്  , േബാധിപിച അേപക

മാവര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-1992  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസനകമാരി ഭാര് 58

2 വരൺ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷപ പി എം ഭാര് 55

2 ഐശ്ര് ലക്മി എ െക മകള 22

3 ശീലകി എ െക മകള 14

26th October 2021Revenue Department9387
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:െക5-6955/2021 12-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പളേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ െക ടി  പടിഞാെറ

െമാടതർ  െവളലേശരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പളേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജി െക ആർ , പടിഞാെറ െമാടതർ

െവളലേശരി , േബാധിപിച അേപക   പളേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-11-2001 -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. 

 
:െക5-6780/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നനമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരൻ എന െചറണി നായർ

മാേടകണി നനണ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നനമണ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേരഷ , മാേടകണി നനണ  , േബാധിപിച അേപക

നനമണ  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-04-2020  -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 വിജയൻ െക മകന 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി ഭാര് 75

2 ഷീജ െക ആർ മകള 49

3 ഷാജി െക ആർ മകന 46

4 ഷീബ െക ആർ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക 3 -7037 / 2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എസ അലേമല  മാപിള ൈലൻ

,റാം േമാഹൻ േറാഡ ചിന വളപ് പതിയറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതനെറ മകള ജയനി എൻ ആർ , മാപിള ൈലൻ ,റാം

േമാഹൻ േറാഡ ചിന വളപ് പതിയറ , േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2018 -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 -7039 / 2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണിയൻ പി  രാധാ നിവാസ

േകാട  കറംബ രാമനാടകര പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിനയൻ , രാധാ നിവാസ േകാട

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് 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 -7040 / 2021 10-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സി  ശശിധരൻ രാജ

മണകളങര പറമ് െകാേമരി  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശരത സി പി , മണകളങര പറമ്

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയനി എൻ ആർ മകള 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത ഭാര് 46

2 വിനയൻ മകന 27
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റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക 3-7041 / 2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനന് പി  െവെളകാട പളിക

ൽ ചാലിയം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   സേനാഷ  പി , െവെളകാട പളികൽ ചാലിയം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

കടലണി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക 3-7042 / 2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായതീൻ ടി സി  ചിനേകാട

കടലണി ചാലിയം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ േകായ ടി സി , പറമിൽ കടലണി ചാലിയം പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-11-2007 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി പി േസതലകി ഭാര് 63

2 സി പി ശ്ാം മകന 30

3 സി പി ശരത മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജൻ പി അചന 71

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ േകായ ടി സി മകന 64

2 റാബിയ മകള 54

3 ആയിഷ ടി സി മകള 49
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:െക3 -7048 \2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   പഷണ ത് ശശികമാർ  സാരല്൦

,െചറടി  േറാഡ ,കാലികറ്  ബീച്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നഗരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശ്ാംജിത് പഷണ ത് , സാരല്൦ ,െചറടി

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-03-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഡയാന എസ പ ഷ ണത് മകള 29

2 ശ്ാം ജിത്  പഷ ണ ത് മകന 27

3 ൈശലജ പി ഭാര് 61
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക 3 -70051 / 2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിൽപ ഥ  ടി  തറപറമിൽ ഹൗസ

െചേറാട്  പറമ്  നടകാവ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതനെറ അമ ശീജ , തറപറമിൽ ഹൗസ െചേറാട് പറമ്

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-04-2021  -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 -7052 / 2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാറകടി എം സി  1 / 1324 പിയ  ബി

ജി  േറാഡ  നടകാവ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതയെട മകന പദീപ വി െക , 1 / 1324 പിയ  ബി ജി േറാഡ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-04-2021 -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. 

 
:െക3 -7053 / 2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പലശന കഷയർ രാമനാഥൻ  4/ 23

2  ബാലേഗാപാൽ എ ജി  േറാഡ കാലികറ്  ബീച്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാജേഗാപാല കഷൻ

രാമനാഥൻ , 4/ 232 ബാലേഗാപാൽ എ ജി േറാഡ ബീച്  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജ അമ 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പദീപ വി െക മകന 48

2 പജീഷ വി െക മകന 45
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മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-01-2020 -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. 

 
:െക3-7054/2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീമതി  ശീവാസ ഹൗസ ശാസി

നഗർ  എരഞിപാലം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതയെട മകന േഹമരാജൻ െക EWS 27 സി ഡി എ

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2021  -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. 

 
:െക3-7055/2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭരതൻ മലകൽ  മലകൽ കാരപറമ്

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കേചരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന കിേഷാർകമാർ എം , മലകൽ കാരപറമ് പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കേചരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-07-2019  -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 രഗിണി ഭാര് 82

2 മഞള രാമകഷൻ മകള 56

3 രാജേഗാപാലകഷണൻ രാമനാഥൻ മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഹമലത െക മകള 61

2 േഹമചനൻ െക മകന 56

3 േഹമരാജൻ മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിതകമാരി എം മകള 54

2 ഗീതകമാരി എം മകള 53
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3 കിേഷാർകമാർ എം മകന 51

4 സിത എം മകള 50
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക 3- 7035/ 2021 10-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ടി  ലളിത  ലളിത നിവാസ

കകാടൻ തറമൽ എരഞിപാലം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കേചരി  വിേലജില    പേരതയെട  മകള ബിബി   എം  വി  ,  ലളിത  നിവാസ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2020 -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 -7036/ 2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദര േമേനാൻ പി  3/ 412

,െറയിൽ വയ ,കാരാട് ,െവസ് നടകാവ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഷാലിമ പി , 3/ 412 ,െറയിൽ വയ , നടകാവ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2020 -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. 

 
:െക 3 -7044 \2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസയഫദീൻ എ െദാറാജിവാല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന  എം വി മകള 50

2 ബിജി എം വി മകള 47

3 ബീന എം വി മകള 45

4 ബിബി എം വി മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീലത പി ഭാര് 67

2 ഷാലിമ പി മകള 44
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സൗത് ബീച് േറാഡ , അറകൽ ൈലൻ ,േകാഴിേകാട െഹഡ േപാസ് ഓഫീസ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നഗരം വിേലജില   പേരതനെറ

മകന താഹിറലി ൈസഫദീൻ  ,  സൗത് ബീച്  േറാഡ , അറകൽ ൈലൻ , േബാധിപിച അേപക   നഗരം വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക 3 -7045 / 2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമനാഥൻ എൻ സി  ഹൗസ നമർ

10 മാപിള ൈലൻ ചിനാവളപ് പതിയറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതനെറ മകള ജയനി എൻ ആർ , ഹൗസ നമർ 10 മാപിള

ൈലൻ ചിനാവളപ് പതിയറ , േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2016 -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 -7047 / 2021 10-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ടി ഫാതിമ  അരയാം

േതാപിൽ   ഹൗസ  ആരാംകനിപറമ്  നലളം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവനര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഖലീൽ , അരയാം

േതാപിൽ  ഹൗസ ആരാംകനിപറമ് നലളം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചറവനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-01-2019  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 താഹിറലി ൈസഫദീൻ മകന 58

2 ഹൈസന മകള 55

3 െലാകന് വാലഫാതിമെബൻ മകള 53

4 ഫരീദ ദാവദ വകാ ണർവാല മകള 51

5 േമായിസ എസ മകന 47

6 സകീന മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയനി എൻ ആർ മകള 52
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കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫൗസിയ മകള 48

2 ഖലീൽ മകന 46

3 റജ മത് എ ടി മകള 41

4 റാഷിദ എ ടി മകന 39
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക 3 -7038 / 2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി കഷരാജൻ  സര്കാനി സ

ഭ  സൾ  േറാഡ  പതിയറ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േഗാകൽദാസ െക , മനാരം ഹൗസ

തടതിൽ പറമ് പതിയങാടി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-04-2020 -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. 

 
:െക3 -7043 / 2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അസാബി എൻ പി  ദാറൽ മബാറക

് നേടലത് പറമ് കണങൽ കലായ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നഗരം വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ ഹംസേകായ , ദാറൽ മബാറക്

നേടലത് പറമ് കണങൽ കലായ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   നഗരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-02-2020 -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 3-7056 / 2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത്ായനി  എരികൽ പീപിൾസ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാകൽദാസ െക മകന 45

2 േഗാപിപസാദ െക മകന 40

3 േഗാപാൽ െക മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹംസേകായ സേഹാദരൻ 64

2 സകീന സേഹാദരി 51

3 സീനത് സേഹാദരി 47
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്  േറാഡ  െവസ്  ഹിൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതയെട മരണെപട സേഹാദരി മീനാകി അമയെട മകൾ

വിജയലകി  ഇ , എരികൽ പീപിൾസ േറാഡ െവസ് ഹിൽ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-01-2021 -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 5 -5376 / 2021 08-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    പളേകാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കദീശകടി  പി  െക

പരപൻകഴിയിൽ  പളേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന അയമദ കടി ടി പി , തതമ പറമിൽ

പരപൻകഴിയിൽ എൻ ഐ ടി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പലേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2005 -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 വിജയലകി ഇ    മരണെപട
സേഹാദരി മീനാകി അമയെട

മകള 74

2 രാേജനൻ ഇ
''

മകന 70

3 കാഞനകമാരി ഇ
"

മകള 67

4 ജയനികമാരി ഇ
"

മകള 60

5 ഗീത ഇ
"

മകള 54

6 ശീലത ഇ
"

മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അയമദ കടി  ടി പി മകന 72

2 ആമിന മകള 63

3 ആയിഷ മകള 62

4 ൈസനബ മകള 61

5 പാതമ മകള 58

6 കരീം പി െക
മരണെപട മകൻ കഞയമദിെൻറ

മകന 42

7 ഹസറഫ പി െക
"

മകന 35
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:െക 5-5901 / 2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നനമണ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചായി ഒ  ഓലാട് ഹൗസ നനണ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നനമണ  വിേലജില   പേരതനെറ മകള പഷപ , ഓലാട് ഹൗസ നനണ , േബാധിപിച അേപക   നനമണ  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

03-1985  -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 5 6288/ 2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായതീൻ  പതൻ പറമത

് െചറകളതർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരവയല വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹസൻ , പതൻ പറമത് െചറകളതർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-12-2005  -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. 

8 ഹസീന പി െക
"

മകള 34

9 ഹസന
"

മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷൻ മകന 57

2 ഉഷ മകള 51

3 പഷപ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ മകന 53

2 അബറഹിമാൻ മകന 52

3 ഹസൻ മകന 49

4 റബീന                   മരണെപട മകൾ
ഫാതിമയെട

മകള 32

5 അൻസാർ
"

മകന 28

6 ലൈബബ
"

മകള 23
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:െക 5  6477 / 2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ അടിേയാടി പി  േഗാകല

ം  പളേകാട്  എരവനർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടവര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ശീവിദ് , േഗാകലം പളേകാട് എരവനർ പി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-2021 -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  7049/ 2021 10-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീശബി  സലാമത് മൻസിൽ

േതാപിൽ  േകാളനി  കണങൽ  കലായി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നഗരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭരതാവ അലാ ബക് ,

സലാമത് മൻസിൽ േതാപിൽ േകാളനി കണങൽ കലായി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   നഗരം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2016 -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. 

7 കമറനീസ             മരണെപട മകൻ
സൈബറിെൻറ

ഭാര് 37

8 ആയിഷറന പി
"

മകള 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാലതി ഭാര് 75

2 ശീവിദ് മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അലാ ബക് ഭരതാവ 77

2 സീനത് മകള 48

3 േബനസീർ മകള 45

4 ആയിഷകഞ പി െക മകള 41

5 ഫാതിമ പി െക മകള 37

6 സകീന െക സേഹാദരി 66

7 ഫാതിമാബി സേഹാദരി 65

8 ആലിേകായ സേഹാദരൻ 64

9 െക മഹമദ ഉസാൻ സേഹാദരൻ 62

10 നിസാർ െക സേഹാദരൻ 60
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This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



 
:െക 5  6478 / 2021 08-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ  കരവാരപറമൽ

മടാേഞരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിയാസ , കരവാരപറമൽ മടവർ , േബാധിപിച അേപക

മടവര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2011  -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. 

 

11 സകീർ ഹൈസൻ സേഹാദരൻ 56

12 പി െക ബഷീർ അഹമദ സേഹാദരൻ 56

13 ഇലിയാസ സേഹാദരൻ 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ഭാര് 52

2 മബീന മകള 35

3 നിസാർ മകന 32

4 നിയാസ മകന 28
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക5-6850/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കറികാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ എ വി  മടകയിൽ

െവളിപറബ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറികാടര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഷീന എ വി , മടകയിൽ െവളിപറബ പി ഒ , േബാധിപിച

അേപക   കറികാടര 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. 

 
:െക5-6851/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കറികാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപി പി എം  െപാകാരത്

മീതൽ  െവളിപറമ്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറികാടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഖിൽ , െപാകാരത് മീതൽ

െവളിപറമ് പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കറികാടര 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. 

 
:െക5-6852/2021 08-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങം എം ഭാര് 71

2 ലിഷ എ വി മകള 50

3 ഷീന എ വി മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി അമ 86

2 സജാത ഭാര് 56

3 അഞ  പി എം മകള 37

4 അഖിൽ മകന 33

26th October 2021Revenue Department9403
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 േകാഴിേകാട താലകില   കറികാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ വി െക  െവണ്ംകഴിയി

ൽ െവളിപറമ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറികാടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രജിതാറാണി , െവണ്ംകഴിയിൽ െവളിപറമ് , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-04-2020  -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. 

 
:െക5-6853/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കറികാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ എൻ റി  ഉദയം

നാണമത് താഴത് െവളിപറമ്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറികാടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ , ഉദയം നാണമത് താഴത്

െവളിപറമ് , േബാധിപിച അേപക   കറികാടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-12-2020 -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. 

 
:െക5-6854/2021 05-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ജി രാധാകഷേമേനാൻ  ലക

ി നിവാസ കലായ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധ േമേനാൻ , ലകി നിവാസ കലായ പി ഒ , േബാധിപിച

അേപക   പനിയങര 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  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 രാജിതാറാണി ഭാര് 56

2 അനശീ മകള 29

3 ശീരാഗ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ഭാര് 61

2 ദിവ് എൻ റി മകള 40

3 ഉേമഷ മകന 37

9404 KERALA GAZETTE Part III
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ േമേനാൻ ഭാര് 69

2 രാേജഷ രാധാകഷേമേനാൻ മകന 52

3 ജേയഷ രാധാകഷേമേനാൻ മകന 49

26th October 2021Revenue Department9405
____________________________________________________________________________________________________________________________
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക5-6845/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബരാജൻ എം  കരികീരികണി

കാകർ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കാകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന തരൺ ബാബരാജ ,  കരികീരികണി കാകർ പി  ഒ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-03-2019 -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. 

 
:െക5-6846/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കറികാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായീൻ േകായ പി  കടങാമത

് െവളിപറമ് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറികാടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈസദ മഹമദ െക , കടങാമത് െവളിപറമ് പി ഒ ,

േബാധിപിച അേപക   കറികാടര 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. 

 
:െക5-6847/2021 08-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണി അമ 74

2 പജിത ടി െക ഭാര് 47

3 തീർത ബാബരാജ മകള 23

4 തരൺ ബാബരാജ മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ഭാര് 56

2 ൈസദ മഹമദ െക മകന 38

3 റസീന െക മകള 34
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 േകാഴിേകാട താലകില   കറികാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബ സമദ റി  തിരമംഗലത്

ഹൗസ കറികാടർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറികാടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ  ഫവാസ , തിരമംഗലത് ഹൗസ കറികാടർ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക5-6848/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കറികാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻ പി  പാലാട് ഹൗസ

െവളിപറമ്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറികാടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേരഷ പി , പാലാട് ഹൗസ െവളിപറമ് , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2020  -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. 

 
:െക5-6849/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കറികാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ ഇ എം  ഇടവലത് മീത

ൽ  ഹൗസ   കനമംഗലം  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറികാടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൈബദ ഇ എം , ഇടവലത് മീതൽ

ഹൗസ  കനമംഗലം പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   കറികാടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഖിയ റി ഭാര് 56

2 സർഫനീസ െക െക മകള 39

3 മഹമദ ൈഫസൽ മകന 36

4 മഹമദ ഫവാസ മകന 29

5 മഹമദ സാലിം റി മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി െക ഭാര് 67

2 സേരഷ പി മകന 46

3 രേമശ പി മകന 44

4 സധീഷ മകന 41
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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 സൈബദ ഇ എം ഭാര് 56

2 സീനത് മകള 41

3 മൻസിൽ ഇ എം മകന 37

4 ഷിഫ ഇ മകള 30

5 ഷഹാന ഷിറിൻ ഇ മകള 26
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക5-6838/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നനണ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻ നായർ ഒ  കറളിേശരി

നനണ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നനണ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശശികമാർ െക , കറളിേശരി നനണ പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-02-2018  -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. 

 
:െക5-6840/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കൗസ  െകടവങചാലിൽ  കാകർ പ

ി ഒ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കാകര വിേലജില   പേരതയെട മകന വാസ , െകടവങചാലിൽ  കാകർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കാകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ

22-05-2021-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. 

 
:െക5-6841/2021 08-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി അമ ഭാര് 82

2 നളിനി െക മകള 58

3 ശശികമാർ െക മകന 55

4 അനിത െക മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െകടവങചാലിൽ വാസ ഭരതാവ 69

2 െതകിനിേയടത് പഭാഷ മകന 42

3 െകടവങചാലിൽ പജീഷ മകന 37
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  േകാഴിേകാട താലകില   കാകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   രാമൻ   വിളേങാട്  ഇലത

് പനേശരി പി ഒ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സർജിത് , വിളേങാട് ഇലത് പനേശരി പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-11-2020  -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. 

 
:െക5-6842/ 2021 08-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില  നനണ  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജേഗാപാലൻ എൻ എ

പായിേചരികണി ഹൗസ നനണ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  നനണ വിേലജില   പേരതനെറ മകള സിത ആർ , പായിേചരികണി ഹൗസ നനണ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-06-2019  -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. 

 
:െക5-6843/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ എം  മധവനം പി സി പാലം പ

ി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കാകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജ എം വി , മധവനം പി സി പാലം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കാകര വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ വിളേങാടീലത് ഭാര് 61

2 സർജിത് വിളേങാടീലത് മകന 41

3 സരിത മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ പി ഭാര് 68

2 സിത ആർ മകള 46

3 അനപ ആർ മകന 45

4 അനിരദൻ ആർ മകന 43
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിമല പി ഭാര് 77

2 ഷാജ എം വി മകന 56

3 െഷറി എം വി മകന 56

4 െഷലി എം മകള 54
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക3-6820/2021 08-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    വളയനാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക  എം  കഞിരാമൻ

അമലവാസി  ഗരപാദം െപരിേയടത് പറമ് േഗാവിനപരം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാേജഷ െക ,

ഗരപാദം  െപരിേയടത്  പറമ്  േഗാവിനപരം  ,  േബാധിപിച അേപക   വളയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-01-2021  -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. 

 
:െക3-6781/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നനണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി േകശവൻ നായർ  െകാറിേയാട

്  നനണ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നനണ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിബ െക പി , െകാറിേയാട് നനണ , േബാധിപിച അേപക

നനണ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-02-2021  -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. 

 
:െക3-6782/2021 08-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീനാ കമാരി െക ഭാര് 65

2 നിധീഷ െക മകന 43

3 ഗിരീഷ െക മകന 42

4 രാേജഷ െക മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി പതിനി ഭാര് 69

2 ഷിബ െക പി മകന 48

3 ഷിനി െക പി മകള 42

9412 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 േകാഴിേകാട താലകില   നനണ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീനാകി 'അമ  തളീകഴിയിൽ

ഹൗസ നനണ  എനവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നനണ  വിേലജില   പേരതയെട മകന രാജൻ നായർ , തളീകഴിയിൽ ഹൗസ നനണ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ    27-11-2017  -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. 

 
:െക5-6783/2921 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നനണ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ  പളികൽ െകാളതർ പ

ി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നനണ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാഹൽ , പളികൽ െകാളതർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക  നനണ  വിേലജ

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

10-2019  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക5-6784/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നനണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി  കതിരമൽ നനണ പി ഒ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നനണ വിേലജില   പേരതയെട മകന ബാലകഷൻ , കതിരമൽ നനണ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക  നനണ  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ  വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ  സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

19-12-2015 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േവണ േഗാപാലൻ നായർ മകന 63

2 രാജൻ നായർ മകന 60

3 ഉഷാ കമാരി മകള 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ഭാര് 55

2 രമ് മകള 33

3 രാഹൽ മകന 28
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലകഷൻ മകന 60

2 രാമചനൻ മകന 56

3 േശാഭന മകള 54

4 പകാശൻ മകന 50

5 ശിവദാസൻ മകന 46

6 നിഷ മകള 40
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NOTICE

 
:െക3-6815/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ ഖാദർ എം  എസ ക

െ മൻസിൽ െചളിപാടം രാമനാടകര പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ഉൈവസ , എസ െക മൻസിൽ

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-03-2014 -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. 

 
:െക3-6816/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിമാച ടി  േകാമകൽതാഴ

ം േകാടമഴ ഫേറാക് േകാേളജ പി ഒ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹംസേകായ , േകാമകൽതാഴം

േകാടമഴ ഫേറാക് േകാേളജ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    03-01-2021 -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 സൈബദ ഭാര് 53

2 സമീറ മകള 34

3 ഖദീജ മകള 31

4 മഹമദ ഉൈവസ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹംസേകായ മകന 59

2 ഖദീജ മകള 57

3 െമാഹീയീനദീൻ മകന 54

4 മഹമദ ബഷീർ മകന 50

5 റഖിയബീവി മകള 46

6 അബബകർ സിദീഖ മകന 44
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:െക3-6817/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ പി  പാതിരകാട്

െകാലതിരതിയിൽ  ഹൗസ  രാമനാടകര  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന രവീനൻ ,

പാതിരകാട് െകാലതിരതിയിൽ ഹൗസ രാമനാടകര പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-12-2018 -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. 

 
:െക3-6818/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട   താലകില   രാമനാടകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അബൾ  നാസർ െക എം

െക എൽ ബി മഹൽ ഫാറഖ േകാേളജ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന തൻബീൻ മഹമദ െക എം , െക എൽ

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

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2012 -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. 

 
:െക3-6819/2021 08-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എം  അഹമദ േകായ

7/344,കനിയിൽ പറമ്,  51 ഡിവിഷൻ നടവടം േബപർ േനാർത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സൈബർ ഹൈസൻ

7 ഷാഹൽ ഹമീദ മകന 42

8 അനസ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീമതി ഭാര് 73

2 രവീനൻ മകന 43

3 രജിത മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനത് ഭാര് 45

2 തംജിത് റഹമാൻ െക എം മകന 29

3 തൻസിഫ അബള  െക എം മകന 24

4 തൻബീൻ മഹമദ െക എം മകന 19
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, സഹറ മൻസിൽ, കനിയിൽ പറമ് േബപർ , േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-11-2010 -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 സകീർ ഹൈസൻ മകന 58

2 സൈബർ ഹൈസൻ മകന 53

3 സാദിക് മകന 47

4 അബൽ നാസർ മകന 46

5 സൽവ ബകർ (27-8-2017-ൽ മരണെപട
മകൻ അബബകറിെന ഭാര് )

മകെന ഭാര് 47

6 െഷദ അബബകർ ( ടി മകൾ ) പൗതി 22

7 ഇലാൻ അബബകർ (ടി മകൻ ) പൗതൻ 19
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക 4-6980/2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  േചളനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഭദ രാധാകഷൻ  മാകാടത് വീട

്  അമലതകളങര  േചളനർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േചളനര വിേലജില   പേരതയെട മകള ബീനകമാർ േമേനാൻ , മാകാടത് വീട

അമലതകളങര േചളനർ , േബാധിപിച അേപക   േചളനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് 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. 

 
:െക4-6987/2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ  എളകാട് ഹൗസ

കരവിേശരി പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    േവേങരി  വിേലജില   പേരതനെറ മകള പിംന െക ,  എളകാട്  ഹൗസ കരവിേശരി  പി  ഒ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-01-2021 -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. 

 
:െക4-6982/2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷകറപ് ടി  കിഴേക

തടമാടിൽ ഹൗസ  കാരപറമ് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േവേങരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാേജഷ ബി , കിഴേക തടമാടിൽ ഹൗസ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീനകമാർ േമേനാൻ മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ സി െക ഭാര് 60

2 പബീഷ െക മകന 30

3 പിംന െക മകള 23
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കാരപറമ് പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േവേങരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക4-6979/2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിൽകമാർ  ആലേഞരി ഹൗസ

് കാരപറമ് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േവേങരി  വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി സസിത എ , ആലേഞരി ഹൗസ കാരപറമ് പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-04-2021 -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. 

 
:െക4-6992/2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  േചളനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േരാഹിണി േമേനാൻ ശീപാദം

ആലേഞരി ഹൗസ കാരപറമ് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചളനര വിേലജില   പേരതയെട മകള ശ്ാമള േഗാപാലകഷൻ നമ്ാർ ,ശീപാദം

ആലേഞരി ഹൗസ കാരപറമ് പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േചളനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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

 
:െക4-6985/2021 10-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേജഷ ബി മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സസിത എ സേഹാദരി 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള േഗാപാലകഷൻ നമ്ാർ മകള 62
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 േകാഴിേകാട താലകില   േവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി സഹേദവൻ  ഉഷസ് 34/621

സിവിൽേസഷൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േവേങരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന പി  അരൺകമാർ , ഉഷസ് 34/621 സിവിൽേസഷൻ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-02-2020 -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. 

 
:െക4-6984/2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇമിചാമിനാബി  മശാരിപറമത

് േവേങരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േവേങരി  വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷരീഫ ഖാൻ എം പി , മശാരിപറമത് േവേങരി പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-03-2021 -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. 

 
:െക4-6123/2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങം എ  സദാനന നിവാസ

െനചികാട്  പറമ്  േചവരമലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചവായര വിേലജില   പേരതയെട മകള സജിത എ , സദാനന നിവാസ െനചികാട്

പറമ് േചവരമലം , േബാധിപിച അേപക   േചവായര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-03-2021 -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 പി അരൺകമാർ മകന 49

2 പിയ അനപ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷരീഫ ഖാൻ എം പി മകന 49

2 ഷാനിത ബീഗം എം പി മകള 47

3 സാജിക് എം പി മകന 44
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിത എ മകള 52

2 ുതി (മരണെപട മകൻ സതീശെന മകൾ
)

പൗതി 27
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക4-23714/2020 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േരണക എ വി  ഉദയം ഹൗസ

എലതർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഉദയകമാർ സി എം , ഉദയം ഹൗസ എലതർ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-10-2020 -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. 

 
:െക4-9238/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റഷീദ പി  ചാലിയാത്മഴികൽ

െചലവർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചലവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റഷീദ , ചാലിയാത്   െചലവർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

െചലവര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2021  -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. 

 
:െക4-28443/2019 08-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉദയകമാർ സി എം ഭരതാവ 67

2 ഉജ്ൽ മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഷീദ ഭാര് 72

2 െമഹബബ പി മകന 50

3 അജമൽ പി മകന 48

4 ഷാകിർ പി മകന 46

5 ജാഫർ പി മകന 44

6 ഹാഷിം പി മകന 41

9422 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
  േകാഴിേകാട  താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമൻ പി  െക  ുതി

ഹൗസ  പടിഞാെറ  െനൂളി  പി  ഒ   പതിയങാടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജിത പി , ു

തി ഹൗസ പടിഞാെറ െനൂളി പി ഒ  പതിയങാടി , േബാധിപിച അേപക   എലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2019  -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 4-18927/2020 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാധരൻ നായർ  സായ റിഭ

ം ഹൗസ മണാറകൽ പറമ് െനലിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള സിത െക സി , സായ റിഭം ഹൗസ

മണാറകൽ പറമ് െനലിേകാട , േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2020 -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. 

 
:െക4-3325/ 2020 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ െക വി  േഗാകലം

വലിയപനംപറമിൽ  പാേറാപടി  േമരികന്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചവായര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ , േഗാകലം

വലിയപനംപറമിൽ പാേറാപടി േമരികന് പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചവായര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2016  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിത പി ഭാര് 56

2 അമത കിരൺ എസ മകന 24

3 അഭിനന് എസ മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ മകള 57

2 േലഖ മകള 55

3 സിത മകള 52
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കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക4-4178/2021 12-08-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പകാശൻ  വയപറത് വീട

അനേശരി  തലകളതർ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലകളതര വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ ഉലാസൻ , വയപറത് വീട

അനേശരി തലകളതർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   തലകളതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2017 -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 ഉഷ ഭാര് 57

2 ലകി മകള 29

3 ജിംന മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനരൻ സേഹാദരൻ 60

2 ഉലാസൻ സേഹാദരൻ 58

3 സാവിതി സേഹാദരി 68
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക 3  8089 / 2021 23-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവനതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ എ  അരപറത്

ഹൗസ  പെറകാട  ഫേറാക് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവനതിരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൾ സലാം , അരപറത്

ഹൗസ  പെറകാട  ഫേറാക് പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കരവനതിരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-02-2021 -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 3 8121/ 2021 25-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാമികടി കനത്  വടേമാളി

പടന മണൽതാഴം േഗാവിനപരം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിന െക , കനത് ,വടേമാളി  പടന

േഗാവിനപരം , േബാധിപിച അേപക   വളയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2021 -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 3 -8138/ 2021 25-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗദ െക ഭാര് 58

2 അബൾ സലാം മകന 42

3 മഹമദ ജാഫർ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതിനി െക ഭാര് 66

2 വിന െക മകന 46

3 ബിജ െക മകന 44

4 സന് പി െക മകള 42

5 ഷിജ െക മകന 40
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 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പിലാകാട് ജാനകി അമ  37/ 132

5 പിലാകാട് ഹൗസ  െചമകം താഴം പറമ്  ചാലപറം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന േവണേഗാപാലൻ

പി , ഭാവകം േഗാവിനപരം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വളയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2017 -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 3 -8140 / 2021 25-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവനതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസന ഇ   ,പതീക

,പെറകാട  ,ഫേറാക്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവനതിരതി വിേലജില   പേരതയെട മകന പവീൺ വി , പതീക ,പെറകാട

,ഫേറാക് പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കരവനതിരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് 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 -8141/ 2021 25-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവനതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ ടി  പേനാലിൽ

വീട ഫേറാക് ,കരവൻതിരതി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവനതിരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശ്ാമള ടി , പേനാലിൽ  വീട

,കരവൻതിരതി , േബാധിപിച അേപക   കരവനതിരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കൗസല്ാേദവി പി മകള 74

2 േവണേഗാപാലൻ പി മകന 72

3 േഗാപാലകഷൻ പി മകന 69

4 വിജയലകി പി മകള 68

5 ലീല പി മകള 63

6 വിശ്നാഥൻപി മകന 60

7 ശാന പി മകള 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പവീൺ വി മകന 36

2 പേശാഭ വി മകന 33
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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 3 -8143 / 2021 25-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവനതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ചനൻ  െകാലരകണി

 ഹൗസ ,കറനലകന്   അമലങാടി  ,ഫേറാക്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവനതിരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാരദ ,

െകാലരകണി ,ഫേറാക് , േബാധിപിച അേപക   കരവനതിരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് 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 -8144/ 2021 25-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപമകമാർ എൻ  െനടിയിരിപിൽ

ഹൗസ ,അരീകര കിഴേക പറമ് ,നടവടം ,േബപർ േനാർത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമതി , െനടിയിരിപിൽ

ഹൗസ ,േനാർത് േബപർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള ടി ഭാര് 57

2 പശാന് ടി മകന 37

3 കീർതന ടി മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ ഭാര് 66

2 ഷാജി മകന 48

3 സിത മകന 43

4 ൈബജ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമതി ഭാര് 56

2 പസീത മകന 31
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:െക 3 -8146 / 2021 25-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ പി ൈസന  െതങിലകം

,െകാപാട്  പറമ്  ,മാേതാടം  ,അരകിണർ  ,േബപർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ മസഫ ,

െതങിലകം ഹൗസ ,അരകിണർ , േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-06-2012 -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. 

 

3 പേശാഭ മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െമായതീൻ േകായ മകന 60

2 സഫിയ മകള 56

3 സഹറ മകള 48

4 മഹമദ മസഫ മകന 46
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക 3 -8148 / 2021 25-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാവ എം പി  ,െതങിലകം ഹൗസ

്  ,മാേതാടം  ,അരകിണർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ മസഫ , െതങിലകം പറമ്

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-2019 -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 -8151 / 2021 25-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനപൻ  ,പാണികശാല ഹൗസ

,  ഫാറഖ   േകാേളജ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ശാന പി , പതാലി ,പാണികശാല

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-1985 -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 -8203 / 2021 25-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െമായതീൻ േകായ മകന 60

2 സഫിയ മകള 56

3 സഹറ മകള 48

4 മഹമദ മസഫ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി പി മകള 69

2 ശാന പി മകള 64

3 രാധ പി മകള 56
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 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസനി 'അമ ഇ െക  1/ 4345

,വാസനീ സദൻ ,എരഞിപാലം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതയെട മകള ജയശീ ഇ െക , "ജയശീ ", ജനതാ േറാഡ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-02-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മകൻ ചനേമാഹൻ 30 -9 -2018 -ൽ

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 8205/ 2021 25-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമന േതാമസ  െസൻടൽ അവന്

ൂ  ,െതകവീടിൽ  ൈലൻ ,കണർ േറാഡ ,െഹഡേപാേസാഫീസ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതയെട മകള

േമരിേതാമസ ,  ശാനിനിലയം  ,േതർവീട  ൈലൻ ,ബീച്  പി  ഒ  ,  േബാധിപിച  അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2019 -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 -8207/ 2021 25-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനി േതാമസ  ,സി 3 ,െസൻട

ൽ അവനയ അപാർടെമന് ,െതകവീടിൽ ൈലൻ ,േകാഴിേകാട ,െഹഡേപാേസാഫീസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതയെട

സേഹാദരി േമരി േതാമസ , ശാനിനിലയം ,േതർവീട  ൈലൻ ,ബീച്  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മരളീധരൻ നമ്ാർ ഇ െക മകന 60

2 ശശിധരൻ ഇ െക മകന 58

3 ജയശീ ഇ െക മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ സി േതാമസ മകന 70

2 േമരി േതാമസ മകള 65

3 ജാസിൻ എലിസബത് േജാൺ മകള 59
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ സി േതാമസ സേഹാദരൻ 70

2 േമരി േതാമസ സേഹാദരി 65

3 ജാസിൻ േതാമസ സേഹാദരി 59
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക3-6143/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സചിദാനനൻ  കിഴകകത് ഹൗസ

് െകാേണാളി പറമ് അരകിണർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ശീമിജ പി കിഴകകത് ഹൗസ െകാേണാളി പറമ് േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-2018-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 േകര

ള  ഗവെണന്  ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില  ഈ  ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-6931/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരീഷ ടി  തയിൽ ഹൗസ

്  ചങംെവസ്  ഹിൽ  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് പേതശ്രി തയിൽ ഹൗസ െവസ് ഹിൽ പി ഒ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-02-2021-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 േകര

ള  ഗവെണന്  ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില  ഈ  ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-6932/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ വി െക  വടവങര

െകാടകു പറമിൽ ഹൗസ പാറമൽ ഫാറഖ േകാേളജ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീമിജ ഭാര് 38

2 ശീനനൻ മകന 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പേതശ്രി ഭാര് 50

2 ശീശാന് ടി മകന 24

3 ശീഷ ടി മകെന ഭാര് 16
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ു  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന ഫിേറാസ ബാബ വടവങര െകാടകല

ല പറമിൽ ഹൗസ പാറമൽ ഫാറഖ േകാേളജ േബാധിപിച അേപക  രാമനാടകര 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 ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-6933/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസതലവി  കനിയേഞരി ഹൗസ

്  െപരമഖം  പി  ഒ  ഫേറാക്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന മഹമദ ഹബീബ റഹമാൻ കനിയേഞരി ഹൗസ െപരമഖം പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2004-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. 

 
:െക3-6934/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഭാഷിണി െക  പൽപറമിൽ

ഹൗസ  െകാേമരി  പി  ഒ   എനവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട  മകന പണവ പി  പി   പൽപറമിൽ ഹൗസ െകാേമരി  പി  ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  23-07-2020-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞീവി വി െക ഭാര് 58

2 ഫിേറാസ ബാബ മകന 43

3 മഹമദ െഷറിൻ മകന 37

4 ബിന വി െക മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ഭാര് 58

2 ഷംസദീൻ െക മകന 42

3 സൈലഖ െക മകള 40

4 മഹമദ ഹബീബ റഹമാൻ മകന 32

5 അബദൽ ശകർ െക മകന 28

6 മഹമദ സ്ാലിഹ െക മകന 20
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ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-6935/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകായാലി കാരടിയാടിൽ, അബ

ു അഷറ ഹൗസ  ഫേറാക് ചന േപട ജി എച് േറാഡ ചന  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന അബ ഹനസ, അബ അഷറ ഹൗസ, ചന

േപട ഫേറാക് േബാധിപിച അേപക   ഫേറാക്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  08-02-2021-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. 

 
:െക3-6936/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ കടി  വലിയകത് ഹൗസ

എടതിൽ പറമ് നടവടം അരകിണർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ൈസന റിയാസ മൻസിൽ എടതിൽ പറമ് േനാർത് േബപർ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-03-2007-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പണവ മകന 29

2 പണിത മകള 27

3 പണിഷ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന കടി ഭാര് 49

2 റംലിയതൽ ഹന മകള 33

3 ആയിഷ ഹസന മകള 30

4 അബ ഹനസ െക മകന 28

5 ഹൻസില െക മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസന ഭാര് 70

2 അഷറഫ മകന 51

3 െഷരിഫ മകള 53
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:െക3-6937/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കിേഴപാട് സമിതൻ േമേനാൻ

സപഭാത  8/4,  കനത്  േമാട  േറാഡ ഫേറാക്    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   VIVIDHA   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന പകാശ േമേനാൻ,  സപഭാത ഫേറാക്

േബാധിപിച അേപക   ഫേറാക് 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. 

 
:െക3-6938/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ െക  ശാരദ നിവാസ 39/914

 േകാടയിൽ േഗാവിനപരം  പി  ഒ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന തളസി ദാസൻ, ആഞേനയ േകാടയിൽ േഗാവിനപരം പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   02-07-2019-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. 

4 ൈലല മകള 48

5 സീനത് മകള 47

6 നർജഹാൻ മകള 45

7 മഹമദ ൈഫസൽ വി മകന 42

8 റിയാസ വി മകന 40

9 റംസിയ വി മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതിനി എസ േമേനാൻ ഭാര് 71

2 സഷ എസ േമേനാൻ മകള 50

3 പകാശ േമേനാൻ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാമചനൻ െക മകന 73

2 സതീേദവി മകള 70

3 ധനലക്മി മകള 63

4 തളസി ദാസൻ മകന 57

5 വർഷ ലത (31-12-2017-ൽ മരണെപട മകൻ
േവണേഗാപാലെൻറ മകൾ)

പൗതി 33
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6 അനഷ (31-12-2017-ൽ മരണെപട മകൻ
േവണേഗാപാലെൻറ മകൾ)

പൗതി 32

7 ഭവിഷ (31-12-2017-ൽ മരണെപട മകൻ
േവണേഗാപാലെൻറ മകൾ)

പൗതി 27
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക3-6939/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ചന  അണിേശരി കനതിരത

ി ഹൗസ കടലണി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന പദീപകമാർ എ, അണിേശരി കടലണി പി ഒ േബാധിപിച അേപക   കടലണി

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

 11-03-1981-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-6940/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവ  പടികൽതാഴം മണർ പി ഒ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന അേശാകൻ,  പടികൽതാഴം  മണർ പി  ഒ   േബാധിപിച  അേപക   കടലണി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2017-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. 

 
:െക3-6941/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കലാവതി ആർ  കാർതിേകയ ഭവ

ൻ ഭജനേകാവിൽ േറാഡ ചാലപറം എനവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന കാർതിേകയൻ കാർതിേകയ ഭവൻ ഭജനേകാവിൽ േറാഡ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിത എ മകള 53

2 പദീപ കമാർ എ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അേശാകൻ എ മകന 62

2 വിജയൻ െക െക മകന 58

3 വിമല െക മകള 50
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ചാലപറം േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ  07-06-2021-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. 

 
:െക3-6942/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപ ടി  േകാടപറത് വീട മണർ പ

ി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 പേരതനെറ മകന അജീഷ കമാർ ടി, േകാടപറത് ഹൗസ മണർ പി ഒ േബാധിപിച അേപക  കടലണി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-11-2008-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. 

 
:െക3-6943/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാറികടി പി  ചിറകാംകന

്  േകാളനി  രാമനാടകര  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന അയപൻ,  ചിറകാംകന് േകാളനി രാമനാടകര പി ഒ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-11-2020-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 രാേജനൻ ഭരതാവ 69

2 കഷേവണി മകന 42

3 രപ ആർ മകന 40

4 കാർതിേകയൻ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിനമ ടി ഭാര് 73

2 അജീഷ കമാർ ടി മകന 37

3 ഷിജി ടി മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അയപൻ മകന 44
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:െക3-6945/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയലക്മി  േകാളിേയാട് പറമ

്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന ഗേണഷ കമാർ, െഹവൻ കളതിൽ ൈവദ്രങാടി പി ഒ േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ

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

11-2020-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. 

 
:െക3-6946/2021 09-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപൻ  ൈവദ്രങാടി

രാമനാടകര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന രതാകരൻ, ൈവദ്രങാടി രാമനാടകര േബാധിപിച അേപക രാമനാടകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-10-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-6947/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹസൻ വി  വളപിൽ ഹൗസ

ചാതൻപറമ് ഫേറാക് േകാേളജ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള െഫമിന വി  വളപിൽ ഹൗസ ചാതൻപറമ്  ഫേറാക്

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-04-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗേണഷ കമാർ മകന 53

2 സേനാഷ കമാർ മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി ഭാര് 70

2 ശകനള മകള 53

3 പീതാംബരൻ മകന 49

4 പഷപകല മകള 48

5 രതാകരൻ മകന 43

26th October 2021Revenue Department9439
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



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. 

 
:െക3-6948/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാലകീൽ ജാനകി  േദവികപ

േഗാവിനപരം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വിജയലക്മി  േദവികപ േഗാവിനപരം  േബാധിപിച അേപക   വളയനാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2007 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മകൻ പി സചീനൻ 24-2-2017-ൽ മരണെപട. മകൾ വസന പി 26-8-2013-ൽ 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. 

 
:െക3-6971/2021 09-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ െക  കനത് ഹൗസ

പഞായത്  ഓഫീസിന  സമീപം  ചാലിയം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതയെട മകന െക ബാബരാജൻ,

കനത് ഹൗസ പഞായത് ഓഫീസിന സമീപം ചാലിയം പി ഒ േബാധിപിച അേപക   കടലണി 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സർഫനീസ ഭാര് 50

2 െഫമിന മകള 39

3 െഷമിന മകള 37

4 റസീന മകള 34

5 കഞാമിന അമ 81

6 സലിം സേഹാദരൻ 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസന മകള 75

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീമതി മകള 59

2 േപമവലി െക മകള 58
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:െക3-6944/2021 09-09-2021
 
േകാഴിേകാട  താലകില  രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീജ െക പി  െചടിയാലത്

ഹൗസ പരതിപാറ ഫാറഖ േകാേളജ പി ഒ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന സിദിഖ െക  െചടിയാലത് ഹൗസ പരതിപാറ ഫാറഖ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2015-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. 

 

3 സത്ഭാമ െക മകള 58

4 ബാബരാജൻ മകന 56

5 വിജയൻ മകന 54

6 അേജാഷ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െമായത െക പി ഭരതാവ 81

2 ൈസനബ പി വി മകള 61

3 സഹറ െക പി മകള 58

4 അഹമദകടി മകന 57

5 റസിയ െക പി മകള 56

6 അബദൽ ലതീഫ െക പി മകന 49

7 സാഹിറ െക പി മകള 46

8 സിദിഖ െക പി മകന 44

9 റജിന െക പി മകള 42

10 ഹാജറ െക പി മകള 39
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Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക5-8768/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാർവതി രവി വർമ  നമർ 1582-ബ

ി B1 മാനസ േകാടളി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന മേഹന വർമ നമർ 1582-ബി B1 മാനസ േകാടളി പി ഒ േബാധിപിച അേപക

േകാടളി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-11-2019-ൽ   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 തമരാൻ വർമ രവി ഭരതാവ 88

2 മേഹന വർമ മകന 54

3 സന്ാ ശങരൻ മകള 52

4 വിേജന വർമ മകന 49
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക3-5721/2021 15-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി  'അമ  ആലായി

േമാരികര കേകാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാേകാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന വിജയൻ ആലായി , ആലായി േമാരികര കേകാടി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-01-1997 -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. 

 
:െക4-5624/2021 15-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിത  സകതം ഹൗസ മകട പി ഒ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കാേകാടി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സധാകരൻ വി ,  സകതം ഹൗസ മകട പി ഒ ,  േബാധിപിച അേപക

കാേകാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-02-2021  -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. 

 
:െക4-5623/2021 19-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജൻ നമ്ാർ പി മകന 70

2 കടികഷൻ പി മകന 67

3 ബാബ പി മകന 65

4 രവി പി മകന 63

5 ബാലാമണി പി മകള 61

6 വിജയൻ പി മകന 60

7 ഇനിര പി മകള 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധാകരൻ വി ഭരതാവ 69
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 േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീജ സി എം  െചറകാട് മീത

ൽ ഹൗസ കിഴകംമറി പി ഒ കേകാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേകാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന േകായകടി , െചറകാട് മീതൽ ഹൗസ

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2015 -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. 

 
:െക4-5621/2021 15-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െവേങറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നളിനി എൻ സി  നിഷാന് നിവാസ

്  ചളിേയാട  േറാഡ പാലാട്  താഴം  സിവിൽേസഷൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവേങറി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ശിവദാസൻ ,

നിഷാന്  നിവാസ ചളിേയാട േറാഡ പാലാട്  താഴം സിവിൽേസഷൻ ,  േബാധിപിച അേപക   െവേങറി വിേലജ

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

02-2021  -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. 

 
:െക4-5618/2021 15-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിരത  അരീകരതാഴത്

ഹൗസ  പി  ഒ   െനലിേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന രാജൻ , അരീകരതാഴത് ഹൗസ പി

ഒ  െനലിേകാട , േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ മകള 62

2 േകായകടി മകന 60

3 അബ മകന 51

4 മജീദ മകന 50

5 ജമീല മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശിവദാസൻ സി ഭരതാവ 68

2 നിഷാന് ദാസ മകന 38
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്  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. 

 
:െക4-5622/2021 15-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െവേങറി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ പി   കടയാർനിലം

സിവിൽേസഷൻ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െവേങറി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാേജഷ പി  ,  കടയാർനിലം സിവിൽേസഷൻ പി  ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2020 -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. 

 
:െക4-5619/2021 19-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിതിൻ െക  വരികതാഴത്

ഹൗസ െക എസ എച് സി േകാളനി െമഡികൽ േകാേളജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ അചന േഗാകൽനാഥ

, വരികതാഴത് ഹൗസ െക എസ എച് സി േകാളനി െമഡികൽ േകാേളജ , േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-01-2021   -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനൻ മകന 65

2 രാജൻ മകന 61

3 പമീള മകള 55

4 രജനി മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതിനി െക ഭാര് 68

2 രാേജഷ പി മകന 50

3 നിഷ പി മകള 46

4 ബിന പി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാകൽനാഥ പി ടി അചന 67
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:െക4-5616/2021 15-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ ബാബ  കടപയിൽ ഹൗസ

് കിഴകംമറി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീകല െക െക , കടപയിൽ ഹൗസ കിഴകംമറി പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-02-2019 -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. 

 
:െക4-7009/2021 16-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബ റഹിമാൻ  പേറാപിലാകി

ൽ കനമംഗലം MIE എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കനമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഷറഫ , പേറാപിലാകിൽ കനമംഗലം MIE, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-02-2016  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകല െക  െക ഭാര് 52

2 അതൽ െക മകന 28

3 അജന് െക മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ ഭാര് 69

2 അഷറഫ മകന 49

3 ൈമമന മകള 47

4 സലിം മകന 44

5 റസാഖ മകന 42
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:െക4-7010/2021 16-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസ  മങാട് ഹൗസ കാരനർ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കനമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സത്ൻ , മങാട് ഹൗസ കാരനർ , േബാധിപിച അേപക   കനമംഗലം വിേലജ

ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതിവന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  04-05-

1993-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 4-7012/2020 16-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിന വി  വളപിൽ ഹൗസ

പടനിലം  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കനമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ അഷറഫ , വളപിൽ ഹൗസ പടനിലം പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-02-2021 -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 ലകി ഭാര് 81

2 രജനി മകള 55

3 സത്ൻ മകന 53

4 േബബി മകള 51

5 നിഷ ഹരിദാസൻ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ അഷറഫ വി മകന 51

2 സിദീഖ വി മകന 48

3 അബൾ ജബാർ വി മകന 45

4 മഹമദ ശിഹാബ വി മകന 44

5 ആയിഷ വി മകള 41
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:െക4-7013/2021 16-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപ പി പി  പതൻ പറമത

്  കനമംഗലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കനമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സദാനനൻ പി പി  ,  പതൻ പറമത കനമംഗലം ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2011 -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. 

 

6 നൗഫൽ വി മകന 39

7 പാതമ അമ 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സദാനനൻ മകന 60

2 േപമരാജൻ മകന 59

3 ശിവാനനൻ മകന 56

4 ശിവദാസൻ മകന 54

5 സഭാഷിണി മകള 51

6 ശീജ മകള 46

7 റീജ മകള 47

8 സേരഷ മകന 44

9 ഗിരീഷ ബാബ മകളെട ഭർതാവ 40
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക5-7023/2021 16-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായതീൻ േകായ  പടിഞാറ

െ  െകായകാളി  പറമിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഹസീന , പിലാേതാടതിൽ മീതൽ

പറമിൽ , േബാധിപിച അേപക   കരവടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-03-2021  -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 3-7139/2021 16-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനേശഖരൻ നായർ പി  പി

ൈവഷവം  സിവിൽേസഷൻ  പി  ഒ  എരഞിപാലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കേചരി  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  െക

ബാലസബഹണ്ൻ , ൈവഷവം സിവിൽേസഷൻ പി ഒ എരഞിപാലം , േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-2014 -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. 

 
:െക 3-7141/2021 16-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷബി ഭാര് 65

2 ഹസീന മകള 47

3 മഹമദ മകന 39

4 ഫാതിമ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ബാലസബഹണ്ൻ മകന 49

2 ഉമാേദവി െക മകള 45

3 ൈശലശീ മകള 51
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 േകാഴിേകാട താലകില   കരവനതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത്ായനി  കടമിൽ

ഹൗസ ഫേറാക് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരവനതിരതി വിേലജില   പേരതയെട മകന സനിൽ എ , കടമിൽ ഹൗസ വടമണ പറമ് െവസ്

നൂർ കരവൻതിരതി , േബാധിപിച അേപക   കരവനതിരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാ

രണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-08-2020  -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 5 -7025/ 2021 16-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചകടി  െതെകചാലിൽ ഹൗസ

പയമ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സധാകരൻ ,  െതെകചാലിൽ ഹൗസ പയമ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-1969 -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. 

 
:െക5-7026/ 2021 16-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത്ായനി 'അമ  വേളാപ

ര  കരവടർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതയെട മകന പതനാഭൻ നായർ , വേളാപ കരവടർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-1993  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നായടി ഭരതാവ 75

2 ജലജ എ മകള 56

3 സനിൽ എ മകന 50

4 േജ്ാതി മകള 45

5 സധീഷ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധാകരൻ ടി സി മകന 60

2 സധ ടി സി മകള 56

3 സേരഷ ടി സി മകന 54

4 സജീവ ടി സി മകന 52
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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. 

 
:െക5-7027/2021 16-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകൻ  ഉണിപറമത്

െചമക  ഹൗസ  കരവടർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അരീഷ പി ടി , ഉണിപറമത് െചമക

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2021 -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 -7028/ 2021 16-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന ടി  താനപറമിൽ ഹൗസ

CPWD  ക്ാർേടഴസ  കലായ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതയെട മകള ഗീതാലകി ടി , േകനീയ ഭവൻ 54 കലായ

, േബാധിപിച അേപക   പനിയങര 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതനാഭൻ നായർ മകന 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി ഭാര് 58

2 അരീഷ പി ടി മകന 37

3 രജിഷ പി ടി മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീതാലകി ടി മകള 60

2 ഉദയകമാർ ടി മകന 57

3 മരളീധരൻ ടി മകന 54

4 രാേജശ്രി ടി മകള 52

5 ബീന ടി മകള 47

6 ബിന ടി മകള 47
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:െക5-7033/2021 16-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നീേലശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണി െക  േകാഴേഞരി വീട

നീേലശ്രം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നീേലശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷജിനി എം െക , പാറകൽ ഹൗസ നീേലശ്രം പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-02-2021 -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. 

 
:െക5-7414/2021 16-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ  പരപമൽ കാരനർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കനമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീേദവി , ആവിേലരി നനാനത് പറമ് മായനാട , േബാധിപിച അേപക

കനമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-02-2003  -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 േദവകി അമ 72

2 ഷജിനി ഭാര് 45

3 അർജൻ മകന 24

4 അൈദ്ത മകന 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി ഭാര് 67
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:െക 5  - 57022/2021 16-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസ പി എം  പൽപറമിൽ

,കരവടർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേനാഷ കമാർ , പൽപറമിൽ ,കരവടർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന ഭാര് 63

2 സേനാഷകമാർ മകന 41

26th October 2021Revenue Department9453
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Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക 3 -7044/2021 16-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയംബി  െകായസ മരകാരകം മ

രിങാകണി പറമ് പരപിൽ .കലായി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നഗരം വിേലജില   പേരതയെട മകള െസഹിമ െക എം , െകായസ മരകാരകം

ഹൗസ   മരിങാകണി പറമ് കലായി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   നഗരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-04-2020 -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 3-7127/ 2021 16-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവനതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ െക  കാഞിരതി

ൽ ഹൗസ ഫേറാക് കരവൻതിരതി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവനതിരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകന പജകഷൻ , കാഞിരതിൽ

ഹൗസ കരവൻതിരതി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കരവനതിരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-2021 -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. 

 
:െക3-7129/ 2021 16-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ ഹാരിസ െക എം മകന 50

2 ഫസീല മകള 49

3 െസഹിമ മകള 46

4 സാജിറ മകള 43

5 ഷബന മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ധന് സനരൻ മകള 36

2 പജകഷൻ മകന 31
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 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  താര പി െക  ഫാറ് നമർ 3 എ

േകാസേമാസ  ല  േറായൽ  എരഞിപാലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതയെട മകള എ പി േശാഭ , ഫാറ്

നമർ 3 എ േകാസേമാസ ല േറായൽ എരഞിപാലം , േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-08-2019  -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 3-7130/2021 16-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െജ െഗയസ  കപ മാവർ േറാഡ

് േകാഴിേകാട െഹഡ േപാസാഫീസ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതയെട മകന എബേനസർ െകനത് , കപ ഹൗസ മാവർ

േറാഡ െഹഡ േപാസാഫീസ , േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-12-2020 -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. 

 
:െക3-7131/ 2021 16-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിേകാലൻ ടി എൻ  െതക

െ നാരങയിൽ ഹൗസ ഫേറാക് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഫേറാക്  വിേലജില   പേരതനെറ മകള ആശാലത , െതെക നാരങയിൽ ഹൗസ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-01-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ പി േമാഹൻദാസ മകന 73

2 എ പി ഷീല രമണൻ മകള 72

3 എ പി വിേനാദ മകള 68

4 എ പി േശാഭ മകള 66

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എബേനസർ െകനത് മകന 65

26th October 2021Revenue Department9455
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:െക 3 -7135 / 2021 16-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹറ സി  െചമീൻകളം ഹൗസ

കടകബസാർ  ചാലിയം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹൈസൻ േകായ , െചമീൻകളം ചാലിയം

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    29-09-2020  -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. 

 
:െക3 -7137  2021 16-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലളിത െക  അറയകാട്  ഹൗസ

തിരതിവയൽ  നടകാവ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പഭാകരൻ , അറയകാട്   ഹൗസ

തിരതിവയൽ നടകാവ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-03-2021 -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 5 -7014 / 2021 16-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റാടി ഭാര് 75

2 ആശാലത മകള 52

3 ൈശലജാമണി മകള 50

4 സനിൽകമാർ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ േകായ സി മകന 56

2 സൗജത് സി മകള 52

3 ഹൈസൻേകായ സി മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഭാകരൻ എ െക ഭരതാവ 64

2 പബിഷ എ െക മകള 35

3 ഷിബിേലഷ എ െക മകന 31
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  േകാഴിേകാട  താലകില    കമാരനൂര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മഹമദാലി  പി  െക

പാതിരിേകാടൻ  കമാരെനൂർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കമാരനൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബദൽ ബഷീർ , പാതിരിേകാടൻ

കമാരെനൂർ ,  േബാധിപിച അേപക   കമാരനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക 5  -7017 / 2021 16-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   മാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ െക  കണാറ മാവർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മാവര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഉമർ , കണാറ മാവർ , േബാധിപിച അേപക   മാവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-01-2018  -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 മഹമദ അസൻ പി മകന 62

2 അബൽ ബഷീർ പി െക മകന 59

3 അബദ മകന 57

4 െമായതീൻ േകായ മകന 53

5 പാതമ പി െക മകള 51

6 ഉസമാൻ അലി പി െക മകന 47

7 നർജഹാൻ പി െക മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന മകള 73

2 ആയിശ മകള 71

3 റഖിയ മകള 65

4 അഹമദ ബഷീർ െക മകന 61

5 സാബിറ മകള 57

6 ഉമർ മകന 54

7 കഞിഫാതിമ മകള 53

8 കദീജ ടി െക മകള 49

9 നസീറ െക               മരണെപട മകൻ
അലിറസാഖിെൻറ

ഭാര് 43

10 റഷീൽ എ ലതീഫ മകന 25

11 റിൻഷ തസനിൻ മകള 22
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:െക 5 -7020/ 2021 16-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില  കരവടർ   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാഗിർ  പി   11/  178   എ

പാറേചാടൻ പറമിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  കരവടർ  വിേലജില   പേരതനെറ അചന മഹമദ പി , പാറേചാടൻ പറമിൽ , േബാധിപിച അേപക

 വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    31-05-2021  -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 മഹമദ പി അചന 78

2 ഷകീല െക ടി അമ 64

3 ഷജനാ െക ടി ഭാര് 40
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:െക3-7149/2021 16-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞീബി  റംല മൻസിൽ കണങ

ൽ കലായി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നഗരം വിേലജില   പേരതയെട മകന നൗഷാദ വി പി  റംല മൻസിൽ കണങൽ കലായി  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    23-05-2021-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. 

 
:െക3-7176/2021 16-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സഹറ െക  തനീം ഫാൻസിസ േറാഡ

്  കലായി  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ ഒ പി മഹമദലി , തനീം ഫാൻസിസ േറാഡ കലായി പി ഒ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2020-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. 

 
:െക3-7150/2021 16-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ േകായ പി പി  ആൽഫ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നൗഷാദ വി പി മകന 42

2 ഫാസില വി പി മകള 39

3 റംലത് വി പി മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഒ പി മഹമദലി ഭരതാവ 70

2 ഒ പി ആയിഷ മകള 46

3 ഒ പി സനജ മകന 44
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(H)അരവിനേഘാഷ േറാഡേകാഴിേകാട െഹഡേപാേസാഫീസ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ  സേഹാദരൻ  പി  പി

അബറഹിമാൻ േകായ , പതായപര (H) കലായി പി ഒ   േബാധിപിച അേപക   നഗരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    05-06-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-7179/2021 16-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻകടി നായർ എ  കിഴകയിൽ

കാരപറമ്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാധാകഷൻ എ , രാമാനിവാസ കാരപറമ് പി ഒ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-06-1999-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. 

 
:െക3-7180/2021 16-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകനാത്  ഹoേലറ് 1/4600 എ

ബിലാതികളം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കേചരി  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  അനിത  േറാസ ഹoേലറ്  1/4600  എ ബിലാതികളം

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2002-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി പി ആയിശബി സേഹാദരി 81

2 പി പി മറിയംബി സേഹാദരി 77

3 പി പി നഫീസബി സേഹാദരൻ 77

4 പി പി അബറഹിമാൻ േകായ സേഹാദരൻ 72

5 പി പി സഫിയ സേഹാദരി 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ ഭാര് 70

2 വിജയൻ എ െക മകന 53

3 രമാേദവി എ െക മകള 49

4 രാധാകഷൻ എ മകന 46
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ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-7181/2021 16-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേഷാതമൻ  െകാലാവൻെറകത

്  കങമം  ബി  ജി  േറാഡ നടകാവ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സരജ െക , െകാലാവൻെറകത് ബി ജി

േറാഡ നടകാവ േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-11-2019-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. 

 
:െക3-7182/2021 16-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജസിത എ  ആടർ ഹൗസ കേചരി

െവസ് ഹിൽ പി ഒ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കേചരി  വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി  ജയശീ എ  കമിളി  ശീപാദം െവസ് ഹിൽ പി  ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-03-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള 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 അനിത േറാസ ഭാര് 42

2 േഷാൺ ൈമകില മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി െക ഭാര് 69

2 സീമ െക മകള 47

3 സരജ െക മകന 44

4 സിേനാജ െക മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ എ സേഹാദരി 73

2 അജിത കമാർ എ സേഹാദരൻ 65

3 അനിത കമാരി എ സേഹാദരി 63

4 പബിത എ സേഹാദരി 61

5 ശീജ എ സേഹാദരി 56
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:െക3-7183/2021 16-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റഖിയ പി  വി   പതൻ ഹൗസ

ഇടിയങര  പരപിൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നഗരം വിേലജില   പേരതയെട മകന ശഫാഹത്  പതൻ ഹൗസ ഇടിയങര

പരപിൽ പി ഒ േബാധിപിച അേപക  നഗരം വിേലജഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-05-2020  -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. 

 
:െക3-7185/2021 16-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒറയിൽ ആലിേകായ  അൽ-ഫജർ

വടാംെപായിൽ  കലായി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നഗരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജൈനദ മസ എസ വി  അൽ-ഫജർ

വടാംെപായിൽ കലായി പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   നഗരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

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

 
:െക3-7191/2021 16-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവനതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങം   െപാറകാട് ഹൗസ

് കഴിയംമാടം പറമ് കരവൻതിരതി  പി ഒ   എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവനതിരതി വിേലജില   പേരതയെട മകന ബാബരാജൻ   െപാറകാട്

ഹൗസ കഴിയംമാടം  പറമ്  കരവൻതിരതി  പി  ഒ   േബാധിപിച അേപക   കരവനതിരതി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-03-2021-ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശഫാഹത് മകന 46

2 റഫിയത് മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈലല ആലിേകായ ഭാര് 60

2 ബസനി മഹമദ എസ  വി മകന 40

3 ജൈനദ മസ എസ വി മകന 37

4 മഹമദ തൻവീർ അലി എസ വി മകന 35

5 െമാഹമദ ജസീം അലി മകന 30
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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. 

 
:െക3-7192/2021 16-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവനതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹാരിസ പി  ൈഫഹാസ

െചനപറമ് േറാഡ ഫേറാക് പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവനതിരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റംലിയ സി എം  ൈഫഹാസ

െചനപറമ് േറാഡ ഫേറാക് േബാധിപിച അേപക   കരവനതിരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര

താെഴയള   ലിസില  കമനമര  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 ബാബരാജൻ മകന 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റംലിയ സി എം ഭാര് 49

2 െഫബിൻ ഹാരിസ പി മകന 29

3 ൈഫഹ ഹാരിസ പി മകള 17
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക 4- 5626/ 2021  15-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   കേകാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ റഫീഖ  എൻ പി

പതിേയാത് താഴത് ഹൗസ കിഴകം മറി പി ഒ കേകാടി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  കേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അംജിത് എൻ പി ,

പതിേയാത് താഴത് ഹൗസ കിഴകം മറി  പി  ഒ കേകാടി   ,  േബാധിപിച അേപക  കേകാടി  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 4 -4036/ 2021  15-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചളനർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷഞ   കാരാട് വീട,പാലത് പി

ഒ  േചളനർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  േചളനർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അതല് എസ കമാർ , കാരാട് വീട,പാലത് പി ഒ േചളനർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-12-2020 -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 -5729 / 2021 15-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 താഹിറ െക പി ഭാര് 42

2 അംജിത് എൻ പി മകന 23

3 ആദില എൻ പി മകള 21

4 മഹമദ അൻസാർ എൻ പി മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി അമ 55

2 അതല് എസ കമാർ ഭാര് 25

3 േവദിക െക മകന 6
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 േകാഴിേകാട താലകില  േവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പവീൺ ദാസ െക പി  അമാടി

ഹൗസ എ പി സി േറാഡ,മലാപറമ് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േവേങരി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജിത െക വി , അമാടി ഹൗസ എ പി സി

േറാഡ,മലാപറമ് പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േവേങരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-01-2021  -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 4-5625 / 2021   15-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരൻ െക  മലരിതാഴംവളപി

ൽ ഹൗസ മകട പി  ഒ  കേകാടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  കേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പസന , മലരിതാഴംവളപിൽ ഹൗസ മകട

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-02-2011 -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 4-5727/ 2021   15-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  േചളനർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനേശഖരൻ എം ടി  േചലപറത

്  ഹൗസ പാലത്  പി  ഒ  േചളനർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചളനർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വനജ , േചലപറത് ഹൗസ പാലത് പി ഒ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-04-2020 -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 െക പി മകള 13

2 പണവ കഷ െക പി മകന 12

3 രാധ െക പി അമ 72

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസന ഭാര് 59

2 ജിനിഷ കമാരൻ വി മകള 32

3 ജിനിത് കമാരൻ െക മകന 27
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:െക 4 -5730/ 2021  15-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലി  കറകൻ പറമ് ഹൗസ

െചലവർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  േചവായര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അൻവർസാദത് ടി , കിേഴടത് കഴിയിൽ പി ഒ േചവായർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-03-2021 -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 -5718/ 2021  15-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്പാലൻ എം  േമന മണിൽ

േമരികര ,കേകാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േപമലത , േമന മണിൽ േമരികര ,കേകാടി , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-08-2020  -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 വനജ ഭാര് 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിശ െക പി ഭാര് 66

2 അൻവർസാദത് ടി മകന 45

3 സനത ടി മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമലത ഭാര് 75
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക 4-5725/ 2021   15-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില േചളനർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാചർ  കടവത് ,േചളനർ പി ഒ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േചളനർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധ െക , കടവത് ,േചളനർ , േബാധിപിച അേപക   േചളനർ വിേലജ

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

07-2019  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക 4-5723/ 2021   15-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില തിരവാലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പശാന് പി സി  നേവന,മലാപറമ്

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തിരവാലി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീലത എം , നേവന,മലാപറമ്   , േബാധിപിച അേപക   തിരവാലി വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക 4 -5728/ 2021  15-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ ഭാര് 65

2 രതീഷ മകന 39

3 പതീഷ െക മകന 38

4 രാേജഷ കമാർ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി പി സി അമ 66

2 ശീലത എം ഭാര് 46

3 നന പി മകള 19

4 േദവന പി മകള 10
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 േകാഴിേകാട താലകില  േചളനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി മാധവൻ നായർ  പളികിൽ വീട

് ,ഇരവളർ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചളനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൗമിനി , പളികിൽ വീട ,ഇരവളർ പി ഒ  , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക 4 -5715/ 2021  15-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ധർമരാജ എം  േമെക പറമത്

,കേകാടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈഷജ എം , േമെക പറമത് ,കേകാടി , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-10-2020  -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 4-5734/ 2021   15-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  പനീരാങാവ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേത്നൻ െക െക  േചറാകാട

് പറമ് ,മതവനതറ ,പനീരാങാവ  പി ഒ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനീരാങാവ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന സബീഷ ,  േചറാകാട്  പറമ്

,മതവനതറ ,പനീരാങാവ  പി ഒ   , േബാധിപിച അേപക   പനീരാങാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-02-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗമിനി ഭാര് 52

2 അഭിജിത് മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലാകി െക ടി ഭാര് 74

2 ൈബജ എം മകന 53

3 ൈഷജ എം മകന 50
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന ഭാര് 55

2 സബീഷ മകന 33

3 സനീഷ മകന 29
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക5-6963/2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നനമണ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മകടാളി െകാളതർ   പി ഒ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നനമണ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന റഫീഖ ഒ  പി , ബദർ ഹൗസ മകടാളി െകാളതർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

നനമണ വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-2007  -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. 

 
:െക5-6962/2021 10-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   നനമണ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആരിഫ എം പി   മണങാട്

പറമത് നനണ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നനമണ  വിേലജില   പേരതയെട അചന േകായ , മണങാട് പറമത് നനണ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-02-2018  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നബീസ     (ഒനാം ഭാര് ) ഭാര് 60

2 റഫീഖ      (ടി   മകൻ ) മകന 49

3 മഹമദ അഷറഫ  (ടി ടി ) മകന 33

4 ഇർഷാദ          (ടി ടി ) മകന 31

5 അബൾ റഹിം     (ടി ടി ) മകന 29

6 ജമീല        (രണാം ഭാര് ) ഭാര് 53

7 റഹീസ       (ടി മകൻ ) മകന 28

8 റിസില        ( ടി  മകൾ ) മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകായ അചന 61

2 നഫീസ അമ 50
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:െക5-6956/2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െകാടിയതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസ എളമിലാത്  ആലിങ

ൽ െചറവാടി    എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാടിയതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ , ആലങൽ തടായിൽ െചറവാടി , േബാധിപിച

അേപക   െകാടിയതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2016 -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 5-15091/2016 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനനൻ പി വി  പറവകാരൻ

വീട േകായവളപ് ആർടസ േകാേളജ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  േഹമവലി  ,  പറവകാരൻ  വീട

േകായവളപ്  ആർടസ േകാേളജ ,  േബാധിപിച അേപക   പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   29-03-2016 -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 5-6957/2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െകാടിയതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമ  വാഴയിൽ ൈമസർ മ

ല   മകം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാടിയതര വിേലജില   പേരതനെറ പൗതൻ മേഹഷ , വാഴയിൽ ൈമസർ മല െകാടിയതർ ,

േബാധിപിച അേപക   െകാടിയതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ ഭാര് 60

2 ഫാതിമ മകള 45

3 മഹമദ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഹമവലി ഭാര് 37

2 അശ്തി മകള 18

3 അഞലി മകള 17

4 പാപമാർ അമ 85
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മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-01-1999  -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. 

 
:െക5-6959/2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നനമണ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാള പളികരമ   കനമൽ

നനണ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നനമണ  വിേലജില   പേരതയെട മകന രാജൻ , കനമൽ നനണ , േബാധിപിച അേപക

നനമണ  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-12-2020  -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. 

 
:െക5-6949/2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പളേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ െക എം  കാവങൽ

േമതൽ പാഴർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന പശാന് െക എം , കാവങൽ േമതൽ പാഴർ പി ഒ ,

േബാധിപിച അേപക   പളേകാട 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 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 ജയനി മകള 52

2 മഞഷ (മരണെപട മകൾ ജഗദമയെട
മകൾ )

പൗതി 44

3 മേഹഷ   (ടി മകൻ ) പൗതൻ 41

4 ഗിരീഷ    (ടി ടി ) പൗതൻ 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമതി മകള 60

2 രാജൻ മകന 57

3 സനിത (മരണെപട മകൾ രാജലകിയെട
മകൾ )

പൗതി 38

4 സകന്        (ടി ടി ) പൗതി 34
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:െക5-6950/2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പളേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ  കിഴെകെതാടി

ഹൗസ പാഴർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈമമന , കിഴെകെതാടി ഹൗസ പാഴർ പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2016  -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. 

 
:െക5-6951/2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പളേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഘനാഥ പി  പിലാേതാടതി

ൽ ഹൗസ ചലർ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈവശാഖ പി , പിലാേതാടതിൽ ഹൗസ ചലർ പി ഒ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-01-2012 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷവലി െക എം ഭാര് 62

2 പിയ െക ടി മകള 42

3 പീതി െക എം മകള 38

4 പശാന് െക എം മകന 36

5 പതീഷ െക എം മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈമമന ഭാര് 59

2 േബബി ഫരീത മകള 40

3 േബബി മർഷിദ മകള 35

4 ജംഷിത മഹമദ മകള 33

5 ഷാജി അമീർഖാൻ െക ടി മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിശാലാകി എം ഭാര് 59

2 ൈവശാഖ പി മകന 35

3 നിശാഖ പി ടി മകന 33
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക5-6952/2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകിൽ   പളേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിനി െക പി  മണാറകണിയി

ൽ ഹൗസ ചലർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളേകാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ദിവാകരൻ എം , മണാറകണിയിൽ ഹൗസ ചലർ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   23-03-2019 -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. 

 
:െക5-6358/2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി സി റാവിയ ഉമ  എൻ സി

ഹൗസ  തിരവണർ  നട  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതയെട മകന എൻ സി അബൾ അസീസ , എൻ സി

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2021 -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. 

 
:െക5-7157/2021 10-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉഷ  േകേളാത് കണി പറായ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദിവാകരൻ എം ഭരതാവ 74

2 ദിലീപകമാർ എം മകന 38

3 ദിവ് എം മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ സി അബൽ അസീസ മകന 63

2 എൻ സി േമായിൻകടി മകന 60

3 എൻ സി അബൽ ജലീൽ മകന 59
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ി  മടാേഞരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടവര വിേലജില   പേരതയെട മകന അഭിേനഷ , െകാലരകണിയിൽ മടാേഞരി മടവർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-1998  -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. 

 
:െക3-6811/2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനേശഖരൻ  അരീകര മീത

ൽ ഗരവായരപൻ േകാേളജ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാനകി , അരീകര മീതൽ ഗരവായരപൻ

േകാേളജ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വളയനാട 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. 

 
:െക3-6812/2021 10-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാധരൻ ഇ എം  ഏറാേങാട

്  ഹൗസ  െകാേമരി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി   വളയനാട    വിേലജില   പേരതനെറ   ഭാര് സത് ഗംഗാധരൻ , ഏറാേങാട്

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

വന റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-03-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മകനൻ ഭരതാവ 68

2 അബിജിത് മകന 29

3 അഭിേനഷ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി എ എം ഭാര് 69

2 നമിത പി മകള 42

3 സബിത പി മകള 40

4 ബബിത പി മകള 37
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:െക3-6813/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകള  തയിൽ കലായി ഹൗസ ജ

ി  എ േകാേളജ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജിഷ ടി െക , തയിൽ കലായി ഹൗസ ജി എ േകാേളജ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-11-1999 -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. 

 
:െക3-6814/2021 08-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി  സാവിതികടി  'അമ

അണവളപിൽ  ഹൗസ  മാങാവ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന േമാഹനദാസൻ , സംഗീത േതനാംകന്

മാങാവ , േബാധിപിച അേപക   വളയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    31-01-2018  -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 സത്  ഗംഗാധരൻ ഭാര് 65

2 സനിൽ കമാർ മകന 47

3 സജിത മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി െക ദാകായണി 'അമ ഭാര് 71

2 എൻ െക ഷർമിള മകള 51

3 ടി െക ബീന മകള 47

4 ടി െക റീന മകള 45

5 ടി െക ബിന മകള 44

6 ടി െക ഷാജിഷ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരള മകള 67

2 േശാഭ മകള 61

3 ഉഷ വിജയൻ മകള 59

4 േമാഹനദാസൻ മകന 57
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5 കഷദാസ മകന 55

6 േരാഹിത (3 -1- 2012-ൽ മരണെപട മകൻ
ചനേശഖരെന മകൻ )

പൗതൻ 26
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