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NOTICE

 
നമര:െക3-8703/2021 11-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒ പി അനിത  74/530  എ

മണിദീപപരി േകായ േറാഡ പതിയങാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ പഭാകരൻ മണിദീപപരി  േകായ േറാഡ പതിയങാടി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-12-2020-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-8704/2021 11-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമദേകായ  െകാളങരകണി

ഹൗസ  ടൗൺ  േപാസ്ഓഫീസ  േകാഴിേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സാഹിദ അറബി താഴത് ഹൗസ

േതാടമാരം മാങാവ പി ഒ േബാധിപിച അേപക   വളയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-10-2019-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-8705/2021 11-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസന  ൈതകടം പറമിൽ ഭട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പഭാകരൻ ഭരതാവ 67

2 അർജൻ പഭാകരൻ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാഹിദ ഭാര് 58

2 േറാസന െക പി മകള 40

3 െറംസി െക പി മകള 36

4 െറനീഷ െക പി മകന 30
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്  േറാഡ ബീച്  െവസ്  ഹിൽ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന നിഖിൽ സി വി ൈതകടം പറമിൽ ഭട് േറാഡ ബീച് െവസ്

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    13-04-2020-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-8707/2021 11-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നവീൻ കമാർ  തമിരമ് പറമ

് ഭട് േറാഡ ബീച് െവസ് ഹിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള ശീലകി ടി തമിരമ് പറമ് ഭട് േറാഡ ബീച് െവസ് ഹിൽ പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-8709/2021 11-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എച് സമംഗല േജാൺ  ല

ത  മനിർ  വാരിയത്  പറമ്  ഗരവായരപൻ േകാേളജ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള ലത േജാൺ ലത മനിർ വാരിയത് പറമ്

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   25-06-2020-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിത് സി വി മകള 35

2 നിജ സി വി മകന 34

3 നിഖിൽ സി വി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റീന ടി ഭാര് 45

2 ശീലകി ടി മകള 22

3 നനന ലകി ടി മകള 19

4 ആദിത്ൻ മകന 15
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-8712/2021 11-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ  െനേടാളി ഹൗസ

് കണായിേതാട  െകാളതറ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന സത്ൻ  െനേടാളി ഹൗസ കണായിേതാട െകാളതറ പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-01-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-8714/2021 11-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിേകായ പി  െക

െപരമാൾകണി അതാണികൽ ബീച്  െവസ്  ഹിൽ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് െസമീമ െപരമാൾകണി അതാണികൽ

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-12-2014-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത േജാൺ മകള 57

2 അനിത േജാൺ മകള 56

3 വിനിത േജാൺ മകള 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാനമതി മകള 60

2 സത്ൻ മകന 59

3 ശീജ മകള 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െസമീമ പി െക ഭാര് 47

2 ഇഷാന മകള 26

3 െമഹനാസ െമഹബബ പി െക മകന 20

4 ഹദ െഫർമി പി െക മകള 19
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നമര:െക3-8716/2021 11-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ െക  കടർ ഹൗസ

് െകാളതറ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന അബദൾ റഷീദ െക കടർ ഹൗസ െകാളതറ പി ഒ േബാധിപിച അേപക

െചറവണർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-03-2002-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന െക ഭാര് 74

2 അബദൾ റസാഖ െക മകന 55

3 അബദൾ റഷീദ െക മകന 52

4 സകീർ ഹൈസൻ െക മകന 49
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 5-7332/2021 12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കറികാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമതി എം  പടിഞാെറ െകാട

ര ,െവളിപറമ്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറികാടര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േവലായധൻ നായർ വി ,  പടിഞാെറ െകാടര

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-04-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-8581/2021 05-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  തലകളതർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻനായർ  വടംപറമത്

,എടകര തലകളതർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തലകളതർ വിേലജില   പേരതൻ്െറ  ഭാര് േകാമള , വടംപറമത് ,എടകര തലകളതർ ,

േബാധിപിച അേപക   തലകളതർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    22-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതൻ്െറ   നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 4-8584/2021 05-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണികണൻ ടി പി  വടെകമകാദ

ി ഹൗസ ,എലതർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സസമിത് ടി പി , വടെകമകാദി ഹൗസ ,എലതർ പി ഒ ,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േവലായധൻ നായർ വി ഭരതാവ 76

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകാമള ഭാര് 58

2 ധനശീ മകള 33

3 ധനരാജ മകന 31
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േബാധിപിച അേപക   എലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-8585/2021 05-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    േചവായര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സൗദാമിനി;അമ  െക

അരിേപാത്  െപായിൽ  ഹൗസ,േമരികന്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചവായര വിേലജില   പേരതയെട മകള മദല െക ,

സാമാജ േവേങരി ,കാരപറമ് പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   േചവായര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2011 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-8586/2021 05-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   െവേങരി   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കടികഷൻ നായർ  ടി,

േമാനപറത് ഹൗസ,കരവിേശരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    െവേങരി   വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  സത്വതി  ,  േമാനപറത്

ഹൗസ,കരവിേശരി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െവേങരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമംഗല െക െക ഭാര് 55

2 സസമിത് ടി പി മകന 22

3 കീർതന ടി പി മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷ െക മകള 68

2 മദല െക മകള 60

3 പതജ പി സി (11-02-2017-ൽ മരണെപട മകൻ നളിനാകൻെറ
ഭാര് )

മകെന ഭാര് 56

4 സായി കീർതന (11-02-2017-ൽ മരണെപട മകൻ
നളിനാകൻെറ മകൾ )

പൗതി 28

5 സായി പിയ (11-02-2017-ൽ മരണെപട മകൻ നളിനാകൻെറ
മകൾ)

പൗതി 25
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പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-8587/2021 05-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചളനർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ പി സി  പാറേചാടിൽ

ഹൗസ,പാലത്  പി  ഒ  േചളനർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചളനർ വിേലജില   പേരതയെട ഭാര്  ബാലാമണി പി  സി ,  പാറേചാടിൽ

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-02-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-8589/2021 05-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപമ െക എം  വരാലിൽ ഹൗസ,

െചലവർ  പി  ഒ  േകാഴിേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചലവര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േപമരാജൻ പി , വരാലിൽ ഹൗസ,

െചലവർ പി ഒ േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   െചലവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്വതി ഭാര് 63

2 സമിത മകള 44

3 സ്പന മകള 42

4 സാേഗഷ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലാമണി പി സി ഭാര് 52

2 ശീേലഷ പി സി മകന 25

3 അനശീ പി സി മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമരാജൻ ഭരതാവ 68

2 പബിഷ മകള 33

3 പജഷ മകള 30
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4-8591/2021 05-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചളനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകൻ,  നാരങാേശരി

െപായിൽ ഹൗസ,പാലത് പി ഒ േചളനർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചളനർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നനിനി ടി ടി , നാരങാേശരി െപായിൽ

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-8592/2021 05-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകളതർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയകടി  പടിേശരി താഴം

ഹൗസ,തലകളതർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തലകളതർവിേലജില   പേരതയെട മകന െമായീൻേകായ , പടിേശരി താഴം ഹൗസ,തലകളതർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-07-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-8593/2021 05-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   കാേകാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാേമാഹനൻ പി  ടി

"കാർതിക" ,കനത്മണിൽ കേകാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭനകമാരി എം , "കാർതിക"

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നനിനി ടി ടി ഭാര് 63

2 ബിജീഷ കമാർ എൻ  പി മകന 36

3 ബിന മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െമായീൻേകായ മകന 69
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,കനത്മണിൽ കേകാടി , േബാധിപിച അേപക   കാേകാടി 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 അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-8632/2021 06-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസമതി പി  ഭാവര, േനതാജി

വായനശാലയ് സമീപം പി ഒ േവേങരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവേങരി  വിേലജില   പേരതയെട മകള േരഷി വി , ഭാവര േനതാജി വായനശാലയ്

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭനകമാരി എം ഭാര് 61

2 പസീദ എം മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരഷി വി മകള 39
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4-8633/2021 06-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   േചളനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻ  കന്ാടമൽ

ഹൗസ,പലറ്  പി  ഒ  േചളനർ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചളനർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന പജീഷ െക െക , , േബാധിപിച അേപക

 േചളനർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2009  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-8634/2021 06-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി അമ  െതെകടത്

ഹൗസ,കേകാടി പി ഒ േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കാേകാടി  വിേലജില    പേരതയെട  മകന  േഗാകലൻ  ,െതെകടത്

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

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2018 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഭാവതി ഭാര് 66

2 പജീഷ െക െക മകന 41

3 വിപിൻദാസ െക െക മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പങജാകി അമ മകള 73

2 മീനാകി അമ മകള 69

3 വിജയരാഘവൻ മകന 67

4 ജയപകാശൻ മകന 62

5 വസനകമാരി മകള 64

6 േഗാകലൻ മകന 58

7 ഇനിര മകള 55
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നമര:െക൪-8635/2021 06-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   െവേങരി   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാധ  െക   പറമണിൽ

ഹൗസ,കാരപറമ് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവേങരി  വിേലജില   പേരതയെട മകള േലാലിത , മാളവിക ഹൗസ,േകാഴിതമനിലം ,കാരപറമ് പി

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    09-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ

നമര  2  നെറ    സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-8636/2021 06-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െവേങരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ  പളകണി ഹൗസ,േവേങര

ി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവേങരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  മദല എം എസ ,  പളകണി ഹൗസ,േവേങരി പി  ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 4-8637/2021 06-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െചലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായീൻേകായ  ,കയിൽ

8 അശ്ിൻേഘാഷ (15-05-2018-ൽ മരണെപട മകൻ വിേനാദ
കമാർ-ൻ്െറ മകൻ)

പൗതൻ 23

9 അനഘ (15-05-2018-ൽ മരണെപട മകൻ വിേനാദ കമാർ-ൻ്െറ
മകൻ)

പൗതൻ 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േലാലിത മകള 45

2 സലിത മകള 44

3 ഋതിക  (27-01-2017-ൽ മരണെപട മകൾ ജലിതയെട മകൻ) പൗതൻ 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മദല എം എസ ഭാര് 72

2 ബിദല പി ബി മകള 42

3 മനല പി ബി മകള 40
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ഹൗസ,മായനാട പി ഒ ,േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചലവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന നൗഷാദ , കയിൽ ഹൗസ,മായനാട പി ഒ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-8640 /2021 06-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനീരാങാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈഫസൽ െക  കനത്

ഹൗസ,പാലാഴി  പി  ഒ  ഗരവായരപൻ  േകാേളജ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനീരാങാവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നാസിയ െക പി ,

കനത് ഹൗസ,അയൻകനിനിലം ,പാലാഴി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പനീരാങാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

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

റ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്

30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല

മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമബി സി വി ഭാര് 63

2 േകായേമാൻ െക മകന 48

3 നൗഷാദ െക മകന 46

4 സാബിറ െക മകള 44

5 സലീം െക മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന െക മാതാവ 69

2 നാസിയ െക പി ഭാര് 36

3 സൽമാനൽ ഫാരിസ െക മകന 16

4 മിർസ മർജാൻ  െക മകള 7
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-46205/2021 08-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിയാതടി സി  പടാേഞരി

ഹൗസ,നൂർ  വഴി  ,കഷായപടി   ഫേറാക്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഫേറാക്  വിേലജില   പേരതയെട മകന കഞിമഹമദ ,

പടാേഞരി ഹൗസ, ഫേറാക് പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ഫേറാക്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2003 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-212/2019 08-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചറവീടിൽ െമായതീൻേകായ

െചറവീടിൽ ,േറാസാന ഫേറാക്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െചറവണര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  െചറവീടിൽ ഷരീഫ,  െചറവീടിൽ

ഹൗസ,ഫേറാക് , േബാധിപിച അേപക   െചറവണര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിമഹമദ മകന 66

2 കദീജകടി മകള 69

3 ആയിഷാബീവി മകള 59

4 സഫിയ മകള 57

5 താഹിറ  സി മകള 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െചറവീടിൽ ഷരീഫ ഭാര് 64

2 പർവീന  ഷജീർ സി മകള 43

3 പർഷീന മകള 37

4 ഹാഷീം െചറവീടിൽ മകന 31
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നമര:െക3-3751/2019 08-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    കസബ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക  രാധ,   മാതാകപ

ഹൗസ,നാരകേശരി പടന ചാലപറം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതയെട മകന രാജൻ , മാതാകപ ഹൗസ,നാരകേശരി

പടന ചാലപറം , േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്ഭാമ മകള 60

2 രാജൻ മകന 54

3 ശ്ാമള മകള 56

4 രവി മകന 46

5 േരണക മകള 50

6 സേനാഷ മകന 43

7 നിഷ മകന 40
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Kozhikode District
 

Kozhikode Taluk
 

NOTICE
 
 
                                                                 
നമര:െക 4-9376/2021 20-10-2021
 േകാഴിേകാട താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗസി േജാബ  ,"ജിബിേയാ" ,പളകടവ ചാലിപരക

ൽ  ഹൗസ,േമരികന്   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള ബിജി ,"ജിബിേയാ" ,പളകടവ ,ചാലിപരകൽ ഹൗസ,േമരികന്

പി ഒ   േബാധിപിച അേപക      മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-02-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
                                                                 
നമര:െക4-9378/2021 20-10-2021
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാമള െക  കഷെപായിൽ

ഹൗസ,െമഡികൽ േകാേളജ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന പസാദ െക പി , കഷെപായിൽ

ഹൗസ,െമഡികൽ േകാേളജ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിജി മകള 49

2 ജിജി െജയിംസ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇന െക പി മകള 41

2 ഷർമി െക പി മകള 40

3 പസാദ െക പി മകന 33

16th November 2021Revenue Department12643
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നമര:െക4-9379/2021 20-10-2021
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ പി  നടവതാര

ഹൗസ, േചവായർ ,േകാഴിേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭന പി പി , േപാരരി െപാറയിൽ

ഹൗസ,ഉമളതർ താഴം ,െമഡികൽ േകാേളജ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-12-2009  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന പി പി ഭാര് 54
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Kozhikode District
 

Kozhikode Taluk
 

NOTICE
 
 
                                                                 
നമര:െക4-9475/2021 20-10-2021
  േകാഴിേകാട  താലകില    െവേങരി   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   വിജയലകി   'ലകി

',,ൈപപ്ൈലൻ േറാഡ, മലാപറമ് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവേങരി വിേലജില   പേരതയെട മകള ൈഷമ , "ഓംകാർ ",ൈപപ്ൈലൻ

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-11-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
                                                                 
നമര:െക4-9476/2021 20-10-2021
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവി ഒ  േകാേയാത് മീത

ൽ ,െനലിേകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന േമാഹനൻ , േകാേയാത് മീതൽ ,െനലിേകാട പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷമ മകള 51

2 ജലജ പി മകള 50

3 സനജ പി മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നളിനി മകള 61

2 േമാഹനൻ മകന 58

3 ഗിരിജ മകള 54

4 ഉഷ മകള 51

16th November 2021Revenue Department12645
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നമര:െക4-9477/ 2021 20-10-2021
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനകടി െക   കണിേലരി

ഹൗസ,ഉമളതർ  താഴം,െമഡികൽ  േകാേളജ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന മേനാഹരൻ

െക ,  കണിേലരി ഹൗസ,ഉമളതർ താഴം,െമഡികൽ േകാേളജ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-

10-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി ഭാര് 76

2 മേനാഹരൻ മകന 59

3 ബാബ മകന 58

4 രവീനൻ മകന 56

5 േസാമൻ മകന 54

6 മിനി മകള 52

7 മേനാജ മകന 49
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Kozhikode District
 

Kozhikode Taluk
 

NOTICE
 
 
                                                                 
നമര:െക 4-9479/2021 20-10-2021
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതനാഭൻ േമേനാകി എൻ പി

െകാടവന ഹൗസ,എലതർ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകള മിനിേമാൾ െക ,  ഓടകണംപറമ്

,വിജയപരി,ബി ജി േറാഡ,െവസ് ഹിൽ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   എലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2018 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
                                                                 
നമര:െക4-8641/2021 06-10-2021
 േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദാനനൻനായർ  മാടതിൽ

ഹൗസ,കിഴകംമറി  ,കേകാടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചനമതി , മാടതിൽ ഹൗസ,കിഴകംമറി

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസന െക ഭാര് 73

2 മിനിേമാൾ െക മകള 46

3 മധസദനൻ െക മകന 42

4 മഞജഷ  െക മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനമതി ഭാര് 71

2 ജലജ പി മകള 45

3 ശീജ പി മകള 43

4 അേജഷ പി മകന 37
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നമര:െക4-8642/2021 06-10-2021
 േകാഴിേകാട താലകില   േചളനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനി  എളയസാരി മീതൽ

ഹൗസ,കണങര പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    േചളനർ വിേലജില   പേരതയെട മകള നീന ,  എളയസാരി  മീതൽ ഹൗസ,കണങര പി  ഒ ,

േബാധിപിച അേപക   േചളനർവിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നീന മകള 44
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Kozhikode District
 

Kozhikode Taluk
 

NOTICE
 
 
                                                                 
നമര:െക4-8643/2021 06-10-2021
  േകാഴിേകാട  താലകില േചവായര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഷീന  സി  പി   കീേടാത്

ഹൗസ,േചവരമലം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േചവായര  വിേലജില    പേരതയെട  ഭരതാവ ജയരാജൻ െക ,  കീേടാത്

ഹൗസ,േചവരമലം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േച വായര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള

ലിസില  കമ  നമര  1  നെറ    സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
                                                                 
നമര:െക4-8644/2021 06-10-2021
  േകാഴിേകാട  താലകില  േചവായര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കതീന   പതിേയടത്

ഹൗസ,,പളിയംേകാട കന് ,േമരികന് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    േചവായര  വിേലജില    പേരതയെട  മകന  േജായി  പി  ,  പതിേയടത്

ഹൗസ,,പളിയംേകാട കന്  ,േമരികന്  പി  ഒ  ,  േബാധിപിച അേപക   േചവായര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയരാജൻ െക ഭരതാവ 57

2 യദകഷണ മകന 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജായി പി മകന 53
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നമര:െക 4-8646/2021 06-10-2021
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കയകടി  െകാടേമാളികനത

്  ഹൗസ,െനലിേകാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി ഇയാതടി െക പി , േമകാര

പറമ് ,െമഡികൽ േകാേളജ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇയാതടി െക പി സേഹാദരി 76
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Kozhikode District
 

Kozhikode Taluk
 

NOTICE
 
 
                                                                 
നമര:െക4-8647/2021  06-10-2021
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െക ചനകറപ്  െമാടപിലാ

ം വീടിൽ,തലകളതർ ,അനേശരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തലകലതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ചനമതി എം പി  ,  െമാടപിലാം

വീടിൽ,തലകളതർ , േബാധിപിച അേപക   തലകലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-03-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
                                                                 
നമര:െക4-9480/2021 20-10-2021
േകാഴിേകാട താലകിൽ േചളനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ േവലായധൻ  മണാറകൽ മീതൽ

ഹൗസ,പാലത്  പി  ഒ  ,േചളനർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േചളനർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  േദവയാനി  ,  മണാറകൽ മീതൽ

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനമതി എം പി ഭാര് 60

2 ശീജിത് എം പി മകന 43

3 ശീജ എം പി മകള 40

4 ശീേജഷ എം പി മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവയാനി ഭാര് 54

2 േമാളി എം എം മകള 39

3 ജിസനി എം എം മകള 37

4 രഞിത് എം എം മകന 36
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നമര:െക4-9481/ 2021 20-10-2021
 േകാഴിേകാട താലകില   കേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭരതൻ  െപരവൻചാല മീതൽ

ഹൗസ,മകെട,കേകാടി  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കേകാടി  വിേലജില    പേരതനെറ  മകള ജലജ ,  െപരവൻചാല  മീതൽ

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-01-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജലജ മകള 48

2 ജയപകാശൻ മകന 40
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Kozhikode District
 

Kozhikode Taluk
 

NOTICE
 
 
                                                                 
നമര:െക4-9482/2021 20-10-2021
  േകാഴിേകാട  താലകില    െവേങറി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഭാസകരൻ ഇ   ലീലാ

നിവാസ,േമേലടത്  ഹൗസ,കരവിേശരി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ\  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവേങറി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മേനാജ , ലീലാ

നിവാസ,േമേലടത്  ഹൗസ,കരവിേശരി  പി  ഒ  ,  േബാധിപിച  അേപക   െവേങറി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
                                                                 
നമര:െക4-9483/2021 20-10-2021
  േകാഴിേകാട താലകില   െവേങറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമനാഥ  കളങരകണി

ഹൗസ,സിവിൽ  േസഷൻ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവേങറി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിബിത് െക എസ , കളങരകണി

ഹൗസ,സിവിൽ േസഷൻ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െവേങറി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല മാതാവ 70

2 വാസനി മകള 55

3 ഗീത മകള 51

4 മേനാജ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിബിലി െക മകള 43

2 ഷിബിത് െക എസ മകന 40

16th November 2021Revenue Department12653
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നമര:െക4 -9484/2021 20-10-2021
 േകാഴിേകാട താലകില   കേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലി കണിയാട് , കണിയാട്

ഹൗസ,േമാരികര കേകാടി  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കേകാടി  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  ഖദീജ  ഒ  െക  ,   കണിയാട്

ഹൗസ,േമാരികര  കേകാടി പി ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   കേകാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ ഒ െക ഭാര് 69

2 അഫസർ   അഹമദ െക മകന 54

3 നജീബ െക മകന 53

4 ഷഫീക് െക മകന 51

5 ലൻസില മകള 44
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Kozhikode Taluk
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നമര:െക4-9570/2021 20-10-2021
  േകാഴിേകാട  താലകില    കേകാടി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കടികഷണൻ  നായർ

,കരിമിലേങാട ,പടിഞാറമറി ,കേകാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കേകാടി  വിേലജില   പേരതനെറ മകള ശാനകമാരി  ,  കരിമിലേങാട

,പടിഞാറമറി ,കേകാടി , േബാധിപിച അേപക   കേകാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-01-1989  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
                                                                 
നമര:െക4-6420/2021 07-10-2021
 േകാഴിേകാട താലകില േചളനർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസീന പി  ലക്മി നാരായണ

ഹൗസ, േചളനർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി േചളനർ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ മേനാജ കമാർ പി , ലക്മി നാരായണ ഹൗസ, േചളനർ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-03-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേനാജ കമാർ പി ഭരതാവ 47
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നമര:െക4-8688/2021 07-10-2021
  േകാഴിേകാട  താലകില   േചവായര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഉമയകടി  െക  പി

,തചാംേകാടമൽ ഹൗസ,പാേറാപടി,േമരികന്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചവായര വിേലജില   പേരതയെട മകള ൈറഹാനത് ,

െസയബൽ ഫാതിമ,23/192 ,മാങാവ ,േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   േചവായര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബദൾ അസീസ െക പി മകന 60

2 മഹമദ കബീർ കാരെപായിൽ മകന 56

3 ഹബീബ െക പി മകന 49

4 ൈറഹാനത് െക പി മകള 51

5 സിദീഖ െക മകന 51
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NOTICE
 
 
                                                                 
നമര:െക4-8691/2021 07-10-2021
  േകാഴിേകാട താലകില   േചളനർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരവിനാകൻ  ശീൈശലം

ഹൗസ,മതവാട മീതൽ,േചളനർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േചളനർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഷീന ,  ശീൈശലം ഹൗസ,മതവാട

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2016  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
                                                                 
നമര:െക4-8692/2021 07-10-2021
 േകാഴിേകാട താലകില   ഏലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പളികനേമൽ രവീനൻ  മധവന

ം  ഹൗസ,േചവായർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആദിത് വിനായക ആർ , മധരവനം

ഹൗസ,േചവായർ പി ഒ േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   ഏലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര

താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

  ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാള അമ മാതാവ 89

2 ഷീന ഭാര് 47

3 അഞ അരവിന് മകള 26

4 ആര് അരവിന് മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭവേനശ്രി എം ഭാര് 57

2 അഖിേലഷ വിനായക ആർ മകന 29

3 ആദിത് വിനായക ആർ മകന 26

4 കല്ാണി രവീനൻ മകള 17
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നമര:െക4-8693/2021 07-10-2021
 േകാഴിേകാട താലകില   പനീരാങാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസഹാജി െക പി  കിഴക

െ പതകടി,പാലാഴി പി ഒ ജി എ േകാേളജ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനീരാങാവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ െക പി , പതകടി,പാലാഴി പി ഒ

ജി എ േകാേളജ , േബാധിപിച അേപക   പനീരാങാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ െക പി  (രണാം ഭാര്) ഭാര് 71

2 മഹമദ പി മകന 61

3 അബദൾ ഖാദർ െക പി മകന 56

4 നാസറദീൻ പി മകന 53

5 അബദൾ അസീസ െക പി മകന 50

6 യസഫ പി മകന 45

7 അൻവർ സാദത് െക പി മകന 42
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നമര:െക 3 -24401/ 2019 08-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവനതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന പി  േകാളറങാഴി

ഹൗസ  കരവൻതിരതി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവനതിരതി വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷയറീസ പി , േകാളറങാഴി

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

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-11-2018 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 - 37734/ 2019 08-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവദാസൻ എൻ  നടവിേലടത

്  ഹൗസ  ഉളിേശരികന്  അരീകാട  പി  ഒ  നലളം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഫേറാക് വിേലജില   പേരതനെറ മകള ദിവ് എൻ ,

ശിവകഷ ഹൗസ നൂർ ഫേറാക് ,  േബാധിപിച അേപക   ഫേറാക്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -38177/ 2019 08-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ എൻ ബാലചനൻ  എച് നം.5/

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിേനക പി മകള 48

2 ജിഷാചന പി മകള 46

3 ഷയറീസ പി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷേവണി ഭാര് 57

2 ദിവ് എൻ മകള 35

3 ധന് എൻ മകള 33
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2671  എ  നവമി  െചറടി  നഗർ  േകാളനി  പതിയറ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനീഷ ബാലചനൻ ,

നവമി െചറടി നഗർ പതിയറ , േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-02-2006 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -14533/ 2020 08-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നബീസ സി  പാലകണി പറമ

്  െപാകന്  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന അബൽ കരീം ,  പാലകണി പറമ് െപാകന് പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-02-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി

താെഴ പറയനയാൾ മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

  ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -19789/ 2020 08-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന  പടിഞാെറ പവംപറമത

് െവളിപറമ്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറവണര വിേലജില  പവീൺ കമാർ പി , കാകചി പറമിൽ െചറവണർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

 െചറവണര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനില ബാലചനൻ ഭാര് 68

2 സഞ ബാലചനൻ മകന 46

3 സനീഷ ബാലചനൻ മകന 45

4 സചിത ബാലചനൻ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൽ കരീം സി മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:െക 3 -1108/ 2021 08-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇനിര  കാേഞാളി  ഹൗസ

തിരതിയാട  പതിയറ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതയെട മകന സഞയ , കാേഞാളി ഹൗസ തിരതിയാട

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-10-1998 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -1564/ 2021 08-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േശാഭന  മാരാതിടതിൽ ഹൗസ

് േനാർത് േബപർ പി ഒ ൈകതവളപ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ വാസേദവൻ , മാരാതിടതിൽ േബപർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-09-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -1594/ 2021 08-10-2021

1 പദീപൻ െക പി (25 -04 -1998 -ൽ മരണെപട സേഹാദരൻ
സകമാരൻ എനയാളെട മകൻ ))

മകന 64

2 പവീൺ കമാർ                            "
"

മകന 44

3 േരഷമ (21 -04 -2011 -ൽ മരണെപട സേഹാദരൻ കഷൻ കടി
എനയാളെട മകൾ )

മകള 35

4 രശമി                                                 "
"

മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േവലായധൻ നായർ ഭരതാവ 75

2 സരജ മകന 26

3 സഞയ െക മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വാസേദവൻ ഭരതാവ 70

2 സിന മകള 40

3 ബിന മകള 44
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  േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി  ടി  ഉസൻ  പി  വി  ഹൗസ

െപരിങാെലാടി വയൽ അരകിണർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പാേതയി , പി വി ഹൗസ െപരിങാെലാടി

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    30-11-2002  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -2518/ 2021 08-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാധരൻ   കിഴെക േകാടപറമ

് അരകിണർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ മകള പിയ െക പി , േകാടപറമിൽ േനാർത് േബപർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-1988  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -3685/ 2021 08-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    വളയനാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കഞായിൻ   പി  ടി

ഹൗേസാടമാരം െപാകന് പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വളയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന മസഫ പി  ടി  ,  വസീം  മാൻഷൻ

െചറങാടിൽ പറമ് ഒളവണ , േബാധിപിച അേപക   വളയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-1995 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാൈത പി വി ഭാര് 80

2 നജീബ മകന 50

3 സാദിക് മകന 46

4 റഹിയാനത് മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി ഭാര് 64

2 പിയ മകള 40
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിൈമമ ഭാര് 80

2 മസഫ പി ടി മകന 60

3 മറിയംബി പി ടി മകന 59

4 െമായീൻേകായ പഴയ പളി താഴത് മകന 50

5 സഫിയ മകള 46

6 മജീബ മകന 44

7 സീനത് എൻ വി     08 -11 -2005 -ൽ മരണെപട മകൻ
നാസർ എനയാളെട

ഭാര് 46

8 നസീറ ടി പി                                 "
"

മകള 31

9 ഷിനാസ                                         "
"

മകന 26

10 ഫാതിമ അനീഷ പി ടി            "
"

മകള 24
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 5-7416/2021    12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി വിജയലകി  വളപിൽ കണംമംഗ

ല പറമ് പതിയറ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടളി വിേലജില   പേരതയെട മകന അനപ പതനാഭൻ , വളപിൽ കണംമംഗല പറമ് പതിയറ  പി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5-7520/ 2021   12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസകരൻ നായർ  കാളേഞരി

ഹൗസ കരവടർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങമ , കാളേഞരി ഹൗസ കരവടർ , േബാധിപിച അേപക

കരവടര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-11-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5-7521/2021    12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജിദ  പാറേചാടൻ ,െചറവറ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനപ പതനാഭൻ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമ ഭാര് 69

2 ഷീബ മകള 48

3 ശീജ മകള 45

4 േബബി മകള 41

5 ഷിനി മകള 39
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എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കരവടര വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ മഹമദ , പാറേചാടൻ ,െചറവറ , േ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.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  3 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5-8025/2021    25-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അചതൻ  പി  പാെലാളികണി

പറമ്  ,കലായ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിേവക , പാെലാളികണി പറമ് ,പിണാണ ത് ,തിരവണർ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-03-1997 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5-8026/2021    25-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കൽമാബി  െക എം  െക എം

ഹൗസ തിരവണർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പനിയങര വിേലജില   പേരതയെട മകള സഫീന െക എം ,  െക എം ഹൗസ തിരവണർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ പി പിതാവ 78

2 ഷകീല  െക ടി മാതാവ 64

3 ആമിന സൽഫത് െക ഭാര് 32

4 മഹമദ അർഹം  പി മകന 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈബജറാണി (മരണെപട ആദ് ഭാര് കമല എനവരെട മകൾ
)

മകള 58

2 േജ്ാതിലകി (മരണെപട ആദ് ഭാര് കമല എനവരെട മകൾ
)

മകള 54

3 ബിജലാൽ (മരണെപട രണാം  ഭാര് തങം എനവരെട മകൻ
)

മകന 40

4 വിേവക (മരണെപട രണാം  ഭാര് തങം എനവരെട മകൻ  ) മകന 35
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താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  8 നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5-8027/2021    25-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇസായിൽ െക എം  െക എം

ഹൗസ തിരവണർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫാതിമ , െക എം ഹൗസ തിരവണർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-04-2018  -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 േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5-8028/2021    25-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ആലിേകായ  സരയാസ

് ,ആർടസ േകാേളജ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന റിഫാൻ അബബകർ , സരയാസ ,ആർടസ േകാേളജ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ മകള 64

2 ൈലല മകള 62

3 ഫാതിമ മകള 47

4 റിയാസ മാമ മകന 46

5 ഫസൽ റഹാൻ മകന 44

6 സഫീന മകള 42

7 അഹമദ മകന 39

8 ഫാതിമ  (മരണെപട മകൻ ഇസായിലിെൻറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 28

9 എഹാൻ ബിൻ ഇസായിൽ   (മരണെപട മകൻ ഇസായിലിെൻറ
മകൻ  )

പൗതൻ 6

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ െക എം ഭാര് 28

2 എഹാൻ  ബിൻ  ഇസായിൽ മകന 6
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ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5-8029/2021    25-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായീൻ േകായ െക  കനിയി

ൽ ,കലായ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ മകള സാബിറ , കനിയിൽ ,കലായ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2018  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5-8030/2021    25-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ െക  േചമിൽതാഴം

,ആർടസ േകാേളജ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജി  െക ,  േചമിൽതാഴം  ,ആർടസ േകാേളജ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരയ പി പി ഭാര് 59

2 റിഷീന  ഫാതിമ എ മകള 32

3 റിബ കദീജ എ മകള 29

4 റിഫാൻ അബബകർ എ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾ  അസീസ െക മകന 56

2 സാബിറ െക മകള 54

3 സൈബർ െക മകന 50

4 പാതേമയ  െക ഭാര് 75

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ െക ഭാര് 64

2 ഷാജി െക മകന 47
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നമര:െക 5-8031/2021    25-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജമീല െക വി   അർമാൻ

,പടനവളപ് ,കലായ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അഹമദ േകായ , പടനവളപ് ,കലായ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

3 ഷീജ െക മകള 45

4 ൈഷജ െക മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക സി അഹമദ േകായ ഭരതാവ 65

2 െഷമി ഫാതിമ െക വി മകള 39

3 പവിത െക വി മകള 37

4 അഹമദ ഫജർ  ഖാൻ െക വി മകന 33
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 3 -3905/ 2021 23-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിർമല  െവടത് ഹൗസ കലായ പി

ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നഗരം വിേലജില   പേരതയെട മകള റാണി പി ആർ , വനാവനം പടിഞാെറ ഒതേയാത്കണി േവലർ അേതാളി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-1990 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -5154/ 2021 08-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ  വടെകപറമിൽ

ഹൗസ െപരമഖം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഫേറാക് വിേലജില    ഭാര് ലീല , വടെകപറമിൽ ഹൗസ െപരമഖം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

ഫേറാക്  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2016  -ല മരണെപടതായം   നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -8664/ 2021 08-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസ്തി  പതിയകടവ 3/ 2641

നാലകടിപറമ്  െവളയിൽ  പതിയകടവ  നടകാവ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതയെട മകന സധീർലാൽ എൻ പി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റാണി പി ആർ മകള 39

2 റീന പി ആർ മകള 37

3 രവീനൻ പി െക ഭരതാവ 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല ഭാര് 65
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, 3/ 2641 െവളയിൽ പതിയകടവ പണികർ േറാഡ , േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    31-10-2011  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -8704/ 2021 08-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ  മങനറ ഹൗസ

് െകാളതറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറവണര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജീനബാബ എം , മങനറ ഹൗസ െകാളതറ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-12-2001 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -8795/ 2021 08-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത മകള 52

2 സധീർലാൽ മകന 50

3 അമത (30 -07 -2005 -ന മരണെപട മകൻ അജിത് കമാർ
എനയാളെട മകൾ )

പൗതി 31

4 അമിത     (30 -07 -2005 -ന മരണെപട മകൻ അജിത് കമാർ
എനയാളെട മകൻ )

പൗതൻ 26

5 ദിശാന്        (27 -03 -2020 -മരണെപട മകൾ  വാസനി
എനവരെട മകൻ )

പൗതൻ 40

6 ദിേവ്ഷ      (27 -03 -2020 -മരണെപട മകൾ  വാസനി
എനവരെട മകൻ )

പൗതൻ 37

7 ഷാമിലി  (27 -03 -2020 -മരണെപട മകൾ  വാസനി
എനവരെട മകൾ )

പൗതി 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം വസന മകള 65

2 എം യേശാദ മകള 64

3 എം സരള മകള 61

4 എം സിദാർതൻ മകന 59

5 എം സജാത മകള 54

6 എം സതീഷ ബാബ മകന 49

7 എം സജീന ബാബ മകന 45
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 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ ടി െക  കിഴെക

വിളകത്പറമ് മാങാവ െകാേമരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള ലീന െക വി , കരവാേഞരി െകാടൽ

നടകാവ പനീരാങാവ , േബാധിപിച അേപക   വളയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-10-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -9255/ 2021 08-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻ  െതകയിൽ ഹൗസ നടവടം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േബപര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശശീധരൻ , െതകയിൽ ഹൗസ േനാർത് േബപർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

േബപര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-04-1983  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -9053/ -2021 08-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ  കിഴേകടത് ഹൗസ

െതെക  പാണികശാലെതാടി  െവസ്ഹിൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന െക മരളീധരൻ ,

കിഴേകടത് ഹൗസ െതെക പാണികശാലെതാടി  െവസ്ഹിൽ പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി  വിേലജ

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

03-2015  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി െക വി ഭാര് 70

2 ലീന െക വി മകള 45

3 കിേഷാർകമാർ െക വി മകന 40

4 അജിത് കമാർ െക വി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമതി മകള 60

2 േശാഭന മകള 58

3 േദവദാസൻ മകന 57

4 ശകനള മകള 55

5 ശശീനൻ മകന 53
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അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -8813/ 2021 12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ  മാനാട് പറായിൽ മടവർ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മടവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബദൽ ബഷീർ , മാനാട് പറായിൽ മടവർ , േബാധിപിച അേപക   മടവര വിേലജ

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

10-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -8893/ 2021 12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇല്ാസ എസ  ഷാഫി നിവാസ

്   കരവടർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജമാന െക , ഷാഫി നിവാസ പാണിേയരിതാഴം കരവടർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശകനള െക മകള 61

2 െക േസതമാധവൻ മകന 59

3 ദൗപദി െക മകള 57

4 രമണി െക മകള 55

5 മരളീധരൻ െക മകന 53

6 സബീന െക മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിശ ഭാര് 67

2 അബദൽ ബഷീർ മകന 47

3 ഷരീഫ മകള 49

4 അഷറഫ മകന 45
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നമര:െക 5 -8902/ 2021 12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപമദാസൻ  എേരചിര കണിയിൽ

മടവർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മാലിനി പി ഇ , എേരചിര കണിയിൽ മടവർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.     ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1  നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമാന െക ഭാര് 35

2 ലിയ െസറിൻ മകള 18

3 മഹമദ സയാൻ മകന 12

4 അൈസൻ സി പിതാവ 81

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാലിനി പി ഇ ഭാര് 41

2 അഥീന ഇ െക മകള 21

3 അദിതിദാസ ഇ െക മകള 16
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 5-9053/2021    12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒേതനൻ  കാമത്  മീതൽ ,മടവർ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മടവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േദവി , കാമത്  മീതൽ ,മടവർ , േബാധിപിച അേപക   മടവര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2003 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5-9051/2021    12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി ഡി െക  മടങാളി  വീട

,കലായ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതയെട മകന രഞിത് , മടങാളി  വീട ,കലായ , േബാധിപിച അേപക

പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-11-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവി ഭാര് 65

2 സനിത മകള 45

3 േരഖ മകള 44

4 ഷാജി മകന 40

5 സധീഷ മകന 39

6 ചിരത മാതാവ 85

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷദാസ  ഡി െക മകന 60

2 മീന മകള 58

3 രഞിത് ഡി െക മകന 57

4 രതി ഡി െക മകള 57

5 േമാളി ഡി െക മകള 53
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നമര:െക 5-9052/2021    12-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാമണി  െപാകിണാരി

,പനിരാങാവ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരമണ വിേലജില   പേരതയെട മകന വിഷ പി , െപാകിണാരി ,പയടിതാഴം , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-01-2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5-9057/2021    12-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    മടവര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േഗാപാലൻ  കടി  നായർ

കാരണെപായിൽ  ,എരവനർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാജീവ , കാരണെപായിൽ ,എരവനർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-01-1992 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5-9058/2021    12-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശിവദാസൻ പി ഭരതാവ 54

2 വിഷ പി മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാള അമ ഭാര് 85

2 ടി പി രാഘവൻ മകന 67

3 െക പി ഗംഗാധരൻ മകന 63

4 പി സധാകരൻ നായർ മകന 57

5 പി ബാലാമണി മകള 53

6 െക പി രാജീവ മകന 50

7 ഷീന അരവിന് (മരണെപട മകൻ അരവിനാകെൻറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 46

8 അഞ  അരവിന് (മരണെപട മകൻ അരവിനാകെൻറ മകൾ
)

പൗതി 26

9 ആര് അരവിന് (മരണെപട മകൻ അരവിനാകെൻറ മകൾ ) പൗതി 22
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  േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരൻ  െതേക പറമിൽ

,െപരമണ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരമണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അജയ കമാർ , െതേക പറമിൽ ,െപരമണ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-11-2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5-9059/2021    12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   താഴേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലകടി  കറിപറത് ,മകം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

താഴേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സാബലന്  െക പി , കറിപറത് ,മകം , േബാധിപിച അേപക   താഴേകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-05-2005  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5-9180/2021    12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതീഷ കമാർ െക  വടെക

മണാറകൽ  ,െപരവയൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െപരവയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ബിന പി  ,  വടെക മണാറകൽ

,െപരവയൽ , േബാധിപിച അേപക   െപരവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പങജാകി ഭാര് 66

2 അജയകമാർ മകന 46

3 ബിന മകള 45

4 ബിജ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാബലന്  െക പി മകന 52

16th November 2021Revenue Department12677
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നമര:െക 5-9111/2021    12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷകടി  െപാറമൽ

, പവാടപറമ്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരവയല വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ പി , െപാറമൽ , പവാടപറമ് , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-12-1987  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5-9112/2021    12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ  െനൂളി ,പവാടപറമ

്പ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െപരവയല വിേലജില   പേരതയെട മകന എൻ  സൈബർ , െനൂളി ,പവാടപറമ് , േബാധിപിച അേപക   െപരവയല

് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    04-09-2016  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5-5053/2021    12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കറികാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ നായർ  തയിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന പി ഭാര് 39

2 സാരംഗ സതീഷ കമാർ െക മകന 19

3 സഞയ െക മകന 15

4 ശീമതി അമ മാതാവ 75

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ പി മകന 66

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല എൻ സി മകള 66

2 സൈലഖ മകള 61

3 എൻ സൈബർ മകന 57
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ഹൗസ ,െവളിപറമ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറികാടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന േവണേഗാപാലൻ െക െക , തയിൽ ഹൗസ ,െവളിപറമ് ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േവണേഗാപാലൻ െക െക മകന 53

2 രഗിണി ടി മകള 51

3 രമാേദവി െക െക മകള 48

4 ശീജ െക െക മകള 46
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 5 -8907/ 2021 12-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അചതൻ നായർ  കാടചാലി

ൽ മടാേഞരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷലജ െക വി , കാടചാലിൽ മടാേഞരി പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-05-2009  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -8912/ 2021 12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫിേലാമിന പീറർ  ഐശ്ര്

താെഴാടിയിൽ പറമിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതയെട മകന റിനി  േഡവിഡ , ഐശ്ര് താെഴാടിയിൽ പറമിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -8913/ 2021 12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി  എളമലാേശരി മീത

ൽ കരവടർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷലജ െക വി ഭാര് 59

2 ൈഷനി െക സി മകള 43

3 ൈഷജ െക സി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റീമ േഡവിഡ എ മകള 44

2 റിനി േഡവിഡ എ മകന 39

12680 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതയെട മകന രാജൻ , എളമലാേശരി മീതൽ കരവടർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -8916/ 2021 12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ടി എം  െതാണി മണിൽ

പറമിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൈബദ , െതാണി മണിൽ പറമിൽ , േബാധിപിച അേപക

 കരവടര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -8937/ 2021 12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതീേദവി പി പി  പീടിേയകൽ

ഹൗസ കതിരവടം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന മകള 64

2 പഷപാവതി മകള 61

3 ബാലരാമൻ മകന 56

4 രാധാമണി മകള 51

5 രാജൻ മകന 46

6 േദവി മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ ടി എം ഭാര് 69

2 സഫറ ടി എം മകള 48

3 റഹതള ടി എം മകന 46

4 െമഹബബ ടി എം മകന 45

5 േകായടി ടി എം മകന 43

6 അൻസറ ബീവി ടി എം മകള 41

7 സമയ ടി എം മകള 37

8 മബാറക് ടി എം മകന 35

9 നസീഹ ടി എം മകള 33
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സർടിഫികറിനായി   േകാടളി വിേലജില   പേരതയെട മകന സജിത് കമാർ െക യ , പീടികകണി ഹൗസ േകാടളി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -8956/ 2021 12-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപമലത  ആതിര കിഴേക

കാേഞാളി കതിരവടം  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടളി വിേലജില   പേരതയെട മകള മിലി െക പി , ആതിര കിഴേക കാേഞാളി കതിരവടം ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -8950/ 2021 12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജിത് കമാർ  പേടരി കതിരവടം

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാടളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േബബി സ്പന ടി , പേടരി കതിരവടം , േബാധിപിച അേപക   േകാടളി വിേലജ

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

10-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്ബാലൻ െക യ ഭരതാവ 66

2 സജിത് കമാർ െക യ മകന 38

3 സനീപ കമാർ െക യ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിലി െക പി മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി സ്പന ടി ഭാര് 47

2 രഹന അജിത് മകള 19
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നമര:െക 5 -8969/ 2021 12-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പീത എ ടി   കരവടമണിൽ

േകാേണാട്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കരവടര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ജയൻ െക എം ,  കരവടമണിൽ േകാേണാട്  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -8973/ 2021 12-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ കടി  പി  എം

പൽപറമിൽ കരവടർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബാബ പി പി , പൽപറമിൽ കരവടർ , േബാധിപിച അേപക

 കരവടര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

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

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര: െക 5 -8999/ 2021 12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കറികാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകല  വാരിയം പറമത്  ഹൗസ

്  കനമംഗലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറികാടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശിവദാസൻ വി പി , വാരിയം പറമത് കനമംഗലം ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയൻ െക എം ഭരതാവ 68

2 ദീപതി െക എം മകള 38

3 ദിപീഷ െക എം മകന 37

4 ദിപിത െക എം മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാളകടി ഭാര് 70

2 ബാബ പി പി മകന 50

3 പസന പി പി മകെന ഭാര് 52

16th November 2021Revenue Department12683
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താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി ഭാര് 76

2 േദവി മകള 50

3 ശിവദാസൻ വി പി മകന 48

4 ഗീത വി പി മകള 44
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 5 -9022/ 2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കറികാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗൗരി അനർജനം  ജയശീ

നിവാസ ൈപേങാടപറം കനമംഗലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറികാടര വിേലജില   പേരതയെട മകന ശശിധരൻ പി  ,  ജയശീ നിവാസ

ൈപേങാടപറം കനമംഗലം , േബാധിപിച അേപക   കറികാടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -9023/ 2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കറികാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ ടി വി  തടതിൽ

മീതൽ   കനമംഗലംപി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറികാടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  മീനാ കമാരി  ,  തടതിൽ മീതൽ

ൈപേങാടപറം കനമംഗലം , േബാധിപിച അേപക   കറികാടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-12-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -9024/ 2021 13-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സ്ർണലത എന നേങലി മകള 61

2 പി മരളീധരൻ മകന 59

3 പി വാസേദവൻ മകന 56

4 പി ശശിധരൻ മകന 53

5 ജയശീ പി മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീനാ കമാരിസി െക ഭാര് 56

2 ശീജിത് എസ ഡി മകന 32

3 ശബനാസ എസ ഡി മകള 20

16th November 2021Revenue Department12685
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
 േകാഴിേകാട താലകില   കറികാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േരാഹിണി വി  വാഴയിൽ ഹൗസ

്  െവളിപറമ്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറികാടര വിേലജില   പേരതയെട മകന രഞീഷ വി , കമലാട് മീതൽ െവളിപറമ് , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -9025/ 2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കറികാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ വി  കമലാട് മീതൽ

െവളിപറമ്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറികാടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന രഞീഷ വി , കമലാട് മീതൽ െവളിപറമ് പി  ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -9027/ 2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കറികാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞായിൻകടി  പടിഞാെറ

കണി െവളിപറമ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറികാടര വിേലജില   അബറഹിമാൻ , തവിേടരിപാറ മീതൽ െവളിപറമ് , േബാധിപിച അേപക

കറികാടര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-12-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാമചനൻ മകന 54

2 േരണകാ േദവി വി മകള 52

3 രാജീവ മകന 50

4 രഞീഷ വി മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാമചനൻ മകന 54

2 വി േരണകാേദവി മകള 52

3 രാജീവ മകന 50

4 രഞീഷ വി മകന 37
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ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -9026/ 2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കറികാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിന പി െക  പടിഞാെറകണ

ി െവളിപറമ്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറികാടര വിേലജില  മനീറ , െകാളകാടൻ നലളം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കറികാടര വിേലജ

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

11-2009  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -9029/ 2021 13-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കറികാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ പി   രാരിചം വീട

െവളിപറമ്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറികാടര വിേലജില   പേരതനെറ മകള പസന , രാരിചം വീട െവളിപറമ് , േബാധിപിച അേപക

കറികാടര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-10-2016  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബ റഹിമാൻ     (മരണെപട ആദ് ഭാര്യിെല മകൻ ) മകന 51

2 കദീജ                 (മരണെപട ആദ് ഭാര്യിെല മകൾ ) മകള 45

3 സാബിറ ഇ െക                "                              " മകള 44

4 മനീറ                  (രണാം ഭാര്യിെല മകൾ ) മകള 39

5 ജംഷിത                       "                       " മകള 36

6 ഫൗസിയ പി െക       "                      " മകള 35

7 ഫരീദ പി                      "                      " മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഹമദ േകായ ചാലിൽ   (ആദ് ഭർതാവിെല മകൻ ) മകന 62

2 മനീറ              (രണാം ഭർതാവിെല മകൾ ) മകള 39

3 ജംഷിത                   "                         " മകള 36

4 ഫൗസിയ                 "                          " മകള 35

5 ഫരീദ പി                 "                          " മകള 33

16th November 2021Revenue Department12687
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This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



 
നമര:െക 5 -9030/ 2021 13-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കറികാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമശൻ  ചിരത പറമിൽ

െവളിപറമ്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറികാടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മന പി എം , ചിരത പറമിൽ െവളിപറമ് , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -9039/ 2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   താഴേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണികഷൻ വി  വയലകര മക

ം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   താഴേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാഷി , വയലകര മകം , േബാധിപിച അേപക

താഴേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസന ഭാര് 67

2 പദീപ പി മകള 47

3 പമിത പി മകള 44

4 പഭീഷ പി മകന 41

5 പഭിത പി മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ മാതാവ 75

2 പതാവതി പി െക ഭാര് 52

3 രമ് മകള 36

4 േരഷമ മകള 34

5 മന മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന ഭാര് 69

2 ഷീജ വി മകള 50

3 ഷീബ വി മകള 49
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നമര:െക 5-8971/ 2021 12-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   താഴേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  വി  െവങളത്

അഗസ്മഴി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   താഴേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന റിയാസ വി , െവങളത് അഗസ്മഴി , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

4 ഗീത വി മകള 47

5 േജാഷി വി മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ വി ഭാര് 60

2 റഫീഖ വി മകന 45

3 റിയാസ വി മകന 41

4 റംസീന അബാസ വി മകള 37

16th November 2021Revenue Department12689
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Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 5 -9040/2021   12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പകാശൻ െക െക  കാലാതൻ

കണി  ഹൗസ ,പറമിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന പജീഷ , കാലാതൻ  കണി  ഹൗസ ,പറമിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5-9042/ 2021   12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാവിതി  മതിരവളപിൽ ,കലായ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പനിയങര വിേലജില   പേരതയെട മകന സേരഷ , മതിരവളപിൽ ,കലായ , േബാധിപിച അേപക   പനിയങര വിേലജ

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

09-1998  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിമല ഭാര് 54

2 ധന് മകള 33

3 പജീഷ മകന 28

4 രാധ മാതാവ 96

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ െക മകന 53

2 രമ െക മകള 50

3 ശീജ ഇ െക മകള 47

4 ഷീബ െക മകള 44

5 സതി ഇ െക മകള 58
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നമര:െക 5-9043/2021    12-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ എ  വളിൽെതാടി

,കലായ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന പതീഷ ,  അയനികൽ ,വളിൽെതാടി  ,കലായ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2011 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5-9045/2021    12-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇമിചി  പാതമബി െക

കമാകൻറകം  ഹൗസ  ,കലായ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതയെട മകന ആബിദ റഹാൻ , കമാകൻറകം ഹൗസ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5-9046/2021    12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സി  വതലാേദവി  കൗസഭ

ം  ,തിരവണർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതയെട മകന വിപിൻ , കൗസഭം ,തിരവണർ , േബാധിപിച അേപക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി ഭാര് 69

2 പസീത മകള 45

3 പബിന മകള 42

4 പതീഷ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷംഷാദ ബീഗം െക മകള 60

2 സമയ െക മകള 58

3 താഹിറ െക മകള 52

4 ആബിദ റഹാൻ മകന 53

5 ൈഷലത് മകള 50

6 അബള േകായ മകന 49
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പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5-9047/2021    12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായതീൻ േകായ െക  ജംഷീ

ന മൻസിൽ ,കലായ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിഹാബദീൻ  , കനിേകാട് പറമ് ,കലായ  , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-03-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5-9049/2021    12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിലാസിനി എം  മശാരികണി

ഹൗസ  ,കലായ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ രവീനനാഥ , മശാരികണി ഹൗസ ,കലായ ,

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

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പി ഭകവതലൻ ഭരതാവ 77

2 വിപിൻ െക പി മകന 48

3 ദീപ െക പി മകള 46

4 ദീപി െക പി മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിചായിശ പി ടി ഭാര് 72

2 മംതാസ െക മകള 55

3 സലിം െക മകന 53

4 െസമീർ െക മകന 47

5 നിഷാദ െക മകന 46

6 റഹീന െക മകള 43

7 ഷിഹാബദീൻ  െക മകന 42

8 ജംഷീന െക മകള 38
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ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രവീനനാഥ സേഹാദരൻ 76
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ sI5˛23144/2020. 2021 HIvtSm-_¿ 8.

2˛3˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk-‰v \º¿ 9 (hmeyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 1678 -˛¬  {Ia \º-¿ 54 Bbn {]kn-≤o-I-cn®
]c-ky-Øn¬ ]tc-Xs‚ t]cv ‘{]Zo]v Ipam¿’ F∂-Xn\v ]Icw ‘{]Zojv Ipam¿’ F∂p XncpØn
hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿ sI5˛TLKKD 8346/2021. 2021 sk]v‰w-_¿ 29.

6˛7˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk-‰v \º¿ 27- (hmeyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v
Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 5045 -˛¬ {Ia-\-º¿ 70 Bbn {]kn-≤o-I-cn®
d^v K5-˛34119/19 \º¿ ]c-ky-Øn¬ hnt√-Pns‚ t]cv ‘]∂n-b-¶c’  F∂-Xn-\p-]-Icw ‘Ik_’ F∂v
XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
tImgn-t°mSv. Xl-io¬Zm¿.
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 4-8978/ 2021 12-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  േവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷണൻകടി െക  ധന് നിവാസ

നയ  ബസാർ  േവേങരി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േവേങരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ധേനഷ കഷൻ െക , ധന് നിവാസ നയ

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

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -9113/ 2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഭാഷ  എടേചരി  ഹൗസ

കനമംഗലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കനമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ സകമാരി  ഇ ,  എടേചരി   പടനിലം കനമംഗലം ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-1995 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:k 5-9121/2021 13-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കറികാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസയലവി സി പി   ചാലി

ൽ  പറായിൽ  കറികാടർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറികാടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ കടി , താെഴ വളിേയാടിൽ

ൈപേങാടപറം കനമംഗലം , േബാധിപിച അേപക   കറികാടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ധന് െക മകള 39

2 ധേനഷ കഷൻ െക മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സകമാരി ഇ മാതാവ 65
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നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -9125/ 2021 13-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ  െകാടാരേകാത്

െപരംമളി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വസന , മങ വീടിൽ പറമിൽ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

കരവടര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.     ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1  നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -9126/ 2021 13-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കറികാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ  പാലപറചാലിൽ

ൈപേങാടപറം  കനമംഗലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കറികാടര  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  രാധീഷ  ,  പാലപറചാലിൽ

ൈപേങാടപറം കനമംഗലം , േബാധിപിച അേപക   കറികാടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-01-1995 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിനകടി ഭാര് 70

2 േകായ സി പി മകന 58

3 മഹമദ കടി മകന 56

4 അബബകർ സി പി മകന 54

5 ഫാതിമ മകള 50

6 ആയിഷ ടി വി മകള 47

7 മജീദ മകന 45

8 ൈസനബ  സി മകള 42

9 ഹഫസത് മസഫ മകള 39

10 മസഫ വി മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസന എം ഭാര് 59

2 അനഘ എം വി മകള 22

3 ആർദ എം വി മകള 17
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നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5-9127/ 2021 13-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കറികാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാകരൻ നായർ പി  ടി

നടവിലകണി  ഹൗസ െവളി പറമ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കറികാടര  വിേലജില    പേരതനെറ  മകള ബിനേമാൾ  ടി  എസ ,  കാട

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

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-11-2006 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -9128/ 2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കറികാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ ഖാദർ  വലിയ പനതി

ൽ െവളി പറമ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറികാടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന േകായകടി , വലിയ പനതിൽ െവളി പറമ് , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2015  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി ഭാര് 54

2 രാധിഷ മകന 33

3 രതീഷ പി സി മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിരാേദവി അമ  െക ഭാര് 74

2 ബിനേമാൾ ടി എസ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകായകടി മകന 63

2 സഹറാബി മകള 60

3 മസേകായ മകന 59

4 സൈബദ മകള 53

16th November 2021Revenue Department12697
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:െക 5 -9130/ 2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആസിയ , താെഴ േകളം പറമ

്  പവാടപറമ്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരവയല വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ മസകടി ,  താെഴ േകളം പറമ് പവാടപറമ് ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

5 ആസ് മകള 50

6 മഹമദ ബഷീർ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മസകടി ഭരതാവ 70

2 ൈഫസൽ ടി െക മകന 42

3 ജസീന െക പി മകള 37

4 അബൾ ബാസിത് മകന 25
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നമര:െക 5 -9132/ 2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   താഴേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞൻ എന ചന  ൈകകലാട

്   മണാേശരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   താഴേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനപ െക , ൈകകലാട്  മണാേശരി പി ഒ , േബാധിപിച

അേപക   താഴേകാട   വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-02-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -9134/ 2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   താഴേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലചനൻ ടി വി  പഭാത

വേടാളി  പറമ്   മണാേശരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താഴേകാട  വിേലജില   പേരതനെറ മകന പേമാദ എം , പഭാത വേടാളി പറമ്

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-04-2009 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -9135/ 2021 13-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   താേഴേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ നായർ സി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ എം ഭാര് 71

2 നിഷിദ െക മകള 43

3 അനപ െക മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിേനാദിനി എം ഭാര് 69

2 പവീൺ എം മകന 43

3 പേമാദ എം മകന 39
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േചാലകഴിയിൽ   മണാേശരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താഴേകാട  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനിൽ കമാർ , േചാലകഴിയിൽ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-2011 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -9136/ 2021 13-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   ചാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമദ  ടി  ടി  ,  െതേക

െതാടികയിൽ NIT  ചാതമംഗലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ലതീഫ ടി ടി , െതേക െതാടികയിൽ

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2016  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -9137/ 2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടലി  കലിടമിൽ  മറിയനാൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കനമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ദിേനശൻ , കലിടമിൽ  മറിയനാൽ , േബാധിപിച അേപക   കനമംഗലം വിേലജ

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

04-1992  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി അമ ഭാര് 72

2 അനിൽ കമാർ  സി മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയ ഭാര് 70

2 അഷറഫ ടി ടി മകന 53

3 ഹബീബ ടി ടി മകന 50

4 ലതീഫ  ടി ടി മകന 48

5 ഹസീന  ടി ടി മകള 46
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നമര:െക 5 -9140/ 2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െകാടിയതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി എ സി  അരിയേങാട

 ചാലിൽ പനിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാടിയതര വിേലജില   പേരതനെറ മകള േസഹ , അരിയേങാട  ചാലിൽ പനിേകാട ,

േബാധിപിച അേപക   െകാടിയതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ

നമര  1  നെറ    സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കൗസ മകള 68

2 ശീമതി മകള 62

3 ദിേനശൻ മകന 60

4 ഉഷ മകള 54

5 അശ്തി                           മരണെപട മകൻ
അേശാകെന മകൾ

പൗതി 31

6 അഖിൽ                                                  ടി
മകൻ

പൗതൻ 30

7 അശ്നി                                                  ടി
മകൾ

പൗതി 27

8 പതിനി                                                   ടി
ഭാര്

മകെന ഭാര് 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിത  ഇ ഭാര് 42

2 എ സി േസഹ മകള 23

3 സര് എ സി മകള 21

4 സ്ാതി എ സി മകള 18

5 ശ്ാം നിരഞജൻ എ സി മകന 16

6 ജാന മാതാവ 80
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Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4-8695/2021 07-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േവേങരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാനമതി സി െക  എടമണമഠതി

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േവേങരി  വിേലജില   പേരതയെട മകന ധർമരതം വി , ചാതനാലിൽ പറമ്

,കണാടികൽ, േവേങരി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക    േവേങരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 4-8696/2021 07-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനീരാങാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബമണ്ൻ  ചാേപാകിൽ

ഹൗസ,പാലാഴി,പി ഒ ജി എ േകാേളജ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പനീരാങാവ  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  തനജ  ,  ചാേപാകിൽ

ഹൗസ,പാലാഴി,പി ഒ ജി എ േകാേളജ , േബാധിപിച അേപക   പനീരാങാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-04-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-8754 /2021 07-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈലല ഇ മകള 53

2 േജ്ാതി വി മകന 49

3 ധർമരതം വി മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തനജ പി ഭാര് 50

2 അഖിൽ സി മകന 28

3 അകയ സി മകന 25

4 അനൽ സി മകന 24
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  േകാഴിേകാട  താലകില    േവേങരി   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േപാൾ   കനിയിൽ

ഹൗസ,കളതിൽതാഴം േവേങരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    േവേങരി  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  വതലേപാൾ  ,  കനിയിൽ

ഹൗസ,കളതിൽതാഴം േവേങരി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക േവേങരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-12-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-8735/2021 07-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില േവേങരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതനാഭൻ  നായർ  മഠതിൽ

ബലികണം ഹൗസ,േവേങരി  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േവേങരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജി ഇ പി ,  മഠതിൽ ബലികണം

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-12-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ൈമനറെട രകിതാവ രാഗി

െക ആർ (മാതാവ) അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-8756/2021 07-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   േവേങരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിനാബി  മരകാട്  വയൽ

ഹൗസ,േവേങരി പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      േവേങരി  വിേലജില    പേരതയെട  മകള  ഇമിചിപാതമബി  എം  പി  ,  മരകാട്  വയൽ

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2014  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതലേപാൾ ഭാര് 76

2 സനിൽ പസാദ െക മകന 53

3 സജിത് േപാൾ കനിയിൽ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാജി ഇ പി മകന 48

2 േഗാവിന് എം എം (26-08-2007-ൽ മരണെപട മകൻ മരളി  ഇ
പി-യെട മകൻ)

പൗതൻ 16
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റസാക് എം പി മകന 62

2 അബള േകായ എം പി മകന 62

3 ഇമിചിപാതമബി എം പി മകള 52

4 മഹമദ അലി എം പി മകന 49
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4-8915/2021 12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ,േചളനർ   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ  െവങളാംചാലി

ൽ ഹൗസ,കണനർ േദശം ,േചളനർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ,േചളനർ   വിേലജില   പേരതനെറ മകള തങമണി  ,  െവങളാംചാലിൽ

ഹൗസ,കണനർ േദശം ,േചളനർ , േബാധിപിച അേപക   ,േചളനർ   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-1997 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-8918/2021 12-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   ,േചളനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി അമ  പണ്ാശീ

ഹൗസ,േചളനർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ,േചളനർ  വിേലജില   പേരതയെട മകന കരണാകരൻ പി , പണ്ാശീ ഹൗസ,േചളനർ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി മകള 58

2 ചനൻ െക പി മകന 57

3 രവീനൻ െക പി മകന 52

4 സൗമിനി സി പി (15-01-1997-ൽ മരണെപട മകൻ സിദാർതൻ
എനയാളെട ഭാര്)

മകെന ഭാര് 57

5 സിനീഷ  (15-01-1997-ൽ മരണെപട മകൻ സിദാർതൻ
എനയാളെട മകൻ)

പൗതൻ 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കരണാകരൻ പി മകന 65

2 സേരാജ പി മകള 63

3 ശശിധരൻ പി മകന 61

4 േഗാപിനാഥൻ പി മകന 59
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നമര:െക 4-8919/2021 12-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നളിനി  െക പി   ,22/946

കിഴെകപറമത് ഹൗസ,േചവായർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന രാജീവൻ , കിഴെകപറമത് ഹൗസ,

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-02-2018  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-8921/2021 12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി ബാലകഷണൻ  വിളായാ

റ  ,അനേശരി,തലകളതർ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    തലകലതര  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  തങമണി  വി  ,  വിളായാറ

,അനേശരി,തലകളതർ  , േബാധിപിച അേപക   തലകലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-8926 /2021 12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ െക സി  േജ്ാതി എൻ4-

23,മലാപറമ് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

5 ഉഷാേദവി പി മകള 57

6 ആര്ാേദവി പി മകള 54

7 രവീനൻ പി മകന 51

8 സനിൽകമാർ പി മകന 48

9 ദിേനശ കമാർ പി മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജീവൻ മകന 52

2 സജീവൻ മകന 50

3 രജനിഭായ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി ഭാര് 54

2 ൈവശാഖ മകന 24
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സർടിഫികറിനായി   േചവായര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  പീന പി  എൻ ,  േജ്ാതി  എൻ4-23,മലാപറമ്  പി  ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-04-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക സി വിജയലക്മി മാതാവ 80

2 പീന  പി എൻ ഭാര് 35

3 േശയ എസ മകള 9

4 ശീരാഗ എസ മകന 7
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 4-8927/2021 12-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   േചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ എ പി   ശരണ്

ഹൗസ,േചവരമലം പി ഒ േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    േചവായര  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  ഇനിരാേദവി  വി  ,  ശരണ്

ഹൗസ,േചവരമലം പി ഒ േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   േചവായര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-8929/2021 12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല എന വിജയലക്മി  മഠതി

ൽ ബലികണം  ഹൗസ,േവേങരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േവേങരി വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷാജി ഇ പി,  മഠതിൽ ബലികണം

ഹൗസ,േവേങരി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക    േവേങരിവിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ൈമനറെട രകിതാവ രാഗി

െക ആർ (മാതാവ) അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-8930/2021 12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േവേങരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളി ഇ പി  മഠതിൽ ബലികണ

ം ഹൗസ,േവേങരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിരാേദവി വി ഭാര് 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാജി ഇ പി മകന 47

2 േഗാവിന് എം എം (26-08-2007-ൽ മരണെപട മകൻ മരളിയെട
മകൻ)

പൗതൻ 15
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സർടിഫികറിനായി േവേങരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാഗി െക ആർ , മഠതിൽ ബലികണം ഹൗസ,േവേങരി പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2007 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   ൈമനറെട  രകിതാവ  രാഗി  െക  ആർ (മാതാവ)

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4 -8975/2021 12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േവേങരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈശലജ എ  ധന് നിവാസ നയ

ബസാർ ,േവേങരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േവേങരി വിേലജില   പേരതയെട മകന ധേനഷ കഷണൻ െക , ധന് നിവാസ നയ ബസാർ ,േവേങരി

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    09-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-857/ 2021 05-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില  എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാന സി െക  െചട്ംകണി ,

അടകത്  താഴം,പതിയങാടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പസാദ , െചട്ംകണി , അടകത് താഴം, പതിയങാടി , േബാധിപിച അേപക

എലതര വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

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

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാഗി െക ആർ ഭാര് 41

2 േഗാവിന് എം എം മകന 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ധന് െക മകള 39

2 ധേനഷ കഷണൻ െക മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിനാമണി  (മരണെപട സേഹാദരൻ രാമൻ എനയാളെട മകള 56

2 പദീപകമാർ  (മരണെപട സേഹാദരൻ രാമൻ എനയാളെട മകന 53
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നമര:െക4-9374 /2021  20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദമയനി േഗസ എലിസബത്

തഡയസ,  േബാസംസ ,െവസ് ഹിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േവേങരി   വിേലജില   പേരതയെട മകന അേശാക െഹൻടി  തഡയസ ,

േബാസംസ ,ആശമം േറാഡ,അതാണികൽ  െവസ് ഹിൽ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േവേങരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-2009 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

3 ബിന  (മരണെപട സേഹാദരൻ രാമൻ എനയാളെട മകള 51

4 േദവി  (മരണെപട സേഹാദരൻ ചിരകണൻ  എനയാളെട ഭാര് 77

5 ദിേനശൻ  (മരണെപട സേഹാദരൻ ചിരകണൻ
എനയാളെട

മകന 52

6 ഷീന ( മരണെപട സേഹാദരൻ ചിരകണൻ  എനയാളെട മകള 51

7 ഷീബ (മരണെപട സേഹാദരൻ ചിരകണൻ  എനയാളെട മകള 50

8 സൗമിനി  (മരണെപട സേഹാദരൻ േചായികടി
എനയാളെട

ഭാര് 71

9 പസാദ  (മരണെപട സേഹാദരൻ േചായികടി
എനയാളെട

മകന 50

10 ലാല  (മരണെപട സേഹാദരൻ േചായികടി   എനയാളെട മകന 48

11 ൈഷജ   (മരണെപട സേഹാദരൻ േചായികടി
എനയാളെട

മകള 46

12 രാധ  (മരണെപട സേഹാദരൻ ഗംഗാധരൻ    എനയാളെട ഭാര് 72

13  രാഖി   (മരണെപട സേഹാദരൻ ഗംഗാധരൻ  എനയാളെട മകള 43

14 േരഖ  (മരണെപട സേഹാദരൻ ഗംഗാധരൻ   എനയാളെട മകള 40

15 ഗംഗാേദവി  (മരണെപട സേഹാദരൻ ഗംഗാധരൻ
എനയാളെട

മകള 37

16 ഉഷാകമാരി   (മരണെപട സേഹാദരി ലീലയെട
എനയാളെട

മകള 55

17 രമണി   (മരണെപട സേഹാദരി ലീലയെട  എനയാളെട മകള 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അേശാക െഹൻടി തഡയസ മകന 62
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-16166/2019 08-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമാബി ടി െക  15/1219എ ,യാസ

ി  നിവാസ,ചനണി  നായർ  ,പടനയിൽ  കലായ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നഗരം വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷംസദീൻ , എസി

നിവാസ,കലായ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   നഗരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-02-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-9478/2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപ  െമെലഎടകണി ഹൗസ,പ

ി ഒ െനലിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള കമല , കളതിൽ മീതൽ ഹൗസ,പി ഒ െനലിേകാട ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-11-1968 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ മകള 56

2 ഷംസദീൻ മകന 54

3 അബൽ സതാർ മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി മകള 78

2 രാഘവൻ മകന 75

3 ദാകായണി മകള 72

4 സമതി മകള 66

5 കമല മകള 61

6 ഭാസകരൻ  (20-2- 1968-ൽ മരണെപട മകൾ മാധവിയെട
ഭർതാവ)

മകളെട ഭർതാവ 67
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നമര:െക4-8594/2021 05-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചളനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി കണാരകടി  കറ്ാടൻ

പറമത്  ഹൗസ,േചളനർ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചളനർ  വിേലജില    മകന െക പി  രാജീവകമാർ  ,  കറ്ാടൻ പറമത്

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

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

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ

നമര  5  നെറ    സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

7 സേനാഷ കമാർ   (20-2 -1968-ൽ മരണെപട മകൾ
മാധവിയെട മകൻ)

പൗതൻ 44

8 ഷീല   (20-2 -1968-ൽ മരണെപട മകൾ മാധവിയെട മകൾ) പൗതി 40

9 ലകി എം ഇ (23-9-2020-ൽ മരണെപട മകൻ ബാബവിൻെറ
ഭാര്)

മകെന ഭാര് 61

10 വിദ്   (23-9-2020-ൽ മരണെപട മകൻ ബാബവിൻെറ മകൾ) പൗതി 34

11 വിപിൻ  (23-9-2020-ൽ മരണെപട മകൻ ബാബവിൻെറ മകൻ) പൗതൻ 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നളിനി െക പി മകള 63

2 െക പി രാജീവകമാർ മകന 59

3 ജിേതഷ െക പി മകന 53

4 ഷമിത  െക പി മകള 49

5 േജാഷിബ എ എം  (1-7-2021-ൽ മരണെപട മകൻ മേനാജ
കമാറിൻെറ ഭാര്)

മകെന ഭാര് 47

6 ശീപസാദ    (1-7-2021-ൽ മരണെപട മകൻ മേനാജ
കമാറിൻെറ മകൻ)

പൗതൻ 20

7 അനവദ് െക എം    (1-7-2021-ൽ മരണെപട മകൻ മേനാജ
കമാറിൻെറ മകൾ)

പൗതി 15
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4-9153/2021 13-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില േചളനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസ  ഇതിൾകണി ഹൗസ

പാലത് പി ഒ േചളനർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചളനര വിേലജില   പേരതയെട മകന സരസൻ , ഇതിൾകണി ഹൗസ പാലത് പി ഒ േചളനർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ൈമനറെട രകിതാവ ൈഷജ(മാതാവ). അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-9154/2021 13-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    ഏലതര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മമദേകായ

േകാേകാളിതാഴം(H) എരഞികൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന റഷീദ െക എം , േകാേകാളിതാഴം(H)

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  സരസൻ മകന 62

2 ഗിരിജ ഭായി ഇ മകള 61

3 വിേനാദകമാർ മകന 58

4 െറജല ഇ മകള 39

5 അഭിജിത് (14-2-2009 -ന മരണെപട മകൻ അനിൽകമാർ
എനവരെട മകൻ)

പൗതൻ 19

6 അഭിനവ ഇ (14-2-2009 -ന മരണെപട മകൻ അനിൽകമാർ
എനവരെട മകൻ)

പൗതൻ 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റാബിയ ഭാര് 65

2 സാജിറ െക എം മകള 48

3 റഷീദ െക എം മകന 44
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നമര:െക4-9157/2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഏലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദള േകായ വി  താെഴ

േമേനാറി  (H)  കണംകളങര,എരഞികൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏലതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഹഫസത് , താെഴ

േമേനാറി (H) കണംകളങര,എരഞികൽ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ഏലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-9252/2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീനിവാസൻ എ സി  ഐശ്ര്(H

) െചറകളം കേകാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കേകാടി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനിൽകമാർ ,  ഐശ്ര്(H)  െചറകളം കേകാടി  ,

േബാധിപിച അേപക   കേകാടി 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  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-9368/2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ  കമാറമത് (H)

4 റസീന െക എം മകള 39

5 റംഷാദ െക എം മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ ഭാര് 68

2 ഹഫസത് മകള 51

3 അഫസൽ മകന 49

4 അനസബാബ മകന 44

5 ആദിൽ അബദളേകായ വളപിൽ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലാകി ഇ സി ഭാര് 79

2 സനിൽകമാർ എ സി മകന 58

3 ൈശേലഷമാർ എ സി മകന 53

4 ആഷ എ സി മകള 47
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തലകളതർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തലകള തര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേമഷബാബ , കമാറമത് (H) തലകളതർ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-9369/2021 20-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    തലകളതര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശശി  െക  െക

കിഴേകകേടാത്(H) തലകളതർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലകളതര വിേലജില   ബാബ , കിഴേകകേടാത്(H) തലകളതർ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 4-9370/2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  േവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാറാടത് കരണാകരൻ നായർ

പാറാടം  (H)  കഷൻ നായർ  േറാഡ കരവിേശരി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േവേങരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അരൺകമാർ പി ,

പാറാടം (H) കഷൻ നായർ േറാഡ കരവിേശരി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േവേങരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന െക ഭാര് 60

2 സേമഷബാബ െക മകന 37

3 സേനഷ െക മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവി മാതാവ 85

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര സി പി ഭാര് 66
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നമര:െക4-9371/2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസതമാധവൻ വി  േവങാട്

പറമത്  (H)  േചവരമലം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േചവായര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങം വി പി , േവങാട് പറമത് (H)

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

2 അരൺകമാർ പി മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങം വി പി ഭാര് 69

2 രാേജഷകമാർ വി പി മകന 50

3 സേരഷമാർ വി പി മകന 47
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4-9062/2021 12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ  െനലിയായിൽ ഹൗസ

് തലകളതർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തലകലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈഷജ , െനലിയായിൽ ഹൗസ തലകളതർ പി ഒ ,

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

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-9063/2021 12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീജ  നായികറമിൽ ഹൗസ

മനറായിൽ പി  ഓ ജി  എ േകാേളജ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒളവണ വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹസിൻ , നായികറമിൽ  ഹൗസ

മനറായിൽ  പി ഒ ജി എ േകാേളജ , േബാധിപിച അേപക   ഒളവണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-9068/2021 12-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസന ഭാര് 66

2 ൈഷജ മകന 44

3 ഷിജില മകള 42

4 ഷിനി മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഷരീഫ മകള 40

2 ആസിയ മകള 37

3 മഹസിൻ മകന 36
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 േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ നായർ  കണാടികൽ

ഹൗസ  കിഴകമറി പി ഒ  കേകാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കമല , കണാടികൽ ഹൗസ  കിഴകമറി

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-9070/2021 12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉസാൻ സി െക  ദാറൽഹിന

ചാലിയരകണിയിൽ മകട പി ഒ  കേകാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹിഷാം ബിൽ   ഉസാൻ , ദാറൽഹിന

ചാലിയരകണിയിൽ മകട പി ഒ  കേകാടി , േബാധിപിച അേപക   കാേകാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-9071/2021 12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിനീത െക  കറ്ാട് െപായിലിൽ

 ഹൗസ   കേകാടി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സന് യ ബി , കറ്ാട് െപായിലിൽ

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-02-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള

ലിസില  കമ  നമര  1  നെറ    സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമല ഭാര് 68

2 ശീേകഷ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാബിറ ഭാര് 56

2 ഹിഷാം ബിൽ   ഉസാൻ മകന 37

3 ഹിന  സിജാദ മകള 30
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നമര:െക4-9072/2021 12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദീപ കമാർ  അമലകണ

ി പമിത് വില കേകാടി പി ഒ േമാരികര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനികമാരി , അമലകണി പമിത് വില

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-9074/2021 12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവയാനി അമ  വടേകടത്

ഹൗസ മായനാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചലവര വിേലജില   പേരതയെട മകള ഓമന പി എം ,  ഹരിതം വടേകടത് മായനാട പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സന് യ ബി ഭാര് 44

2 ആദ് കഷ വി മകന 19

3 അനനകഷ വിനീത മകന 12

4 സഭാഷിണി പി ടി മാതാവ 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനികമാരി ഭാര് 54

2 പമിത് മകന 29

3 പമീഷ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന പി എം മകള 42

2 രജിത പി എം മകള 40

3 ലീന പി എം മകള 37

16th November 2021Revenue Department12719
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4-9075/2021 12-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതാവതി അമ  േമപലങാട്

ഹൗസ െചലവർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െചലവര വിേലജില   പേരതയെട മകള ശാനകമാരി  ,  േമപലങാട്  ഹൗസ െചലവർ പി  ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2012 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-9091/2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിൽബാബ  െചേങാടമ

ല  േകാളനി   തലകളതർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലകലതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരള , െചേങാടമല േകാളനി

തലകളതർ , േബാധിപിച അേപക   തലകലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

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

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-9149/2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിപിൻ െക  കീകിൽ പറമ്  ഹൗസ

് െചലവർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചലവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മഞഷ െക , കീകിൽ പറമ്  ഹൗസ െചലവർ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി മകള 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരള ഭാര് 57
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താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-9150/2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിന െക പി  ഇടകണിയിൽ

ഹൗസ  േകാടാംപറമ്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചലവര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹസൻ േകായ യ സി , ഇടകണിയിൽ

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

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിലാസിനി അമ മാതാവ 71

2 മഞഷ െക ഭാര് 42

3 േദവിക വിപിൻ മകള 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ യ സി മകള 61

2 ഫാതിമ യ സി മകള 60

3 ഹസൻ േകായ യ സി മകന 58

4 അബബകർ ഇ െക മകന 55

5 മഹമദ അഷറഫ ഇ െക മകന 51

6 സൈബർ ഇ െക മകന 48

7 റംലത് അബറഹിമാൻ മകള 46

8 നിസാർ അഹമദ ഇ െക മകന 43

16th November 2021Revenue Department12721
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 4 -9158/ 2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവദാസൻ,  ശിവം  കനിയിൽ

കാരനർ േദശം  എരഞികൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേനാഷ  കനിയിൽ , ശിവം ഹൗസ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-03-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 4 -9159/ 2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽകമാർ  ടി െക,  െതക

െ കനത് ഹൗസ എലതർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആഷിൽ ടി െക , െതെക കനത് ഹൗസ

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

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

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 4 -9160/ 2021 13-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സബലകി ഭാര് 65

2 സേനാഷ മകന 49

3 സബിത മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ ഭാര് 52

2 ആഷിൽ ടി െക മകന 30

3 അശ്തി ടി െക മകള 28

4 അകയ ടി െക മകള 25
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 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകൻ െക പി   ചാേതാത

് ഹൗസ എലതർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനീഷ െക പി , ചാേതാത് ഹൗസ എലതർ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 4 -9162/ 2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ  മലേശരി ഹൗസ എലത

ർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകള സിജിത  എം , മലേശരി ഹൗസ എലതർ പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2005  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 4 -9241/ 2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മധ  പാലാഴി താഴത് ഹൗസ

എരഞികൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധിക എ വി , പാലാഴി താഴത് ഹൗസ എരഞികൽ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന ഭാര് 60

2 സനീഷ െക പി മകന 38

3 സനിത െക പി മകള 36

4 സബീഷ െക പി മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല ഭാര് 72

2 സിജിത  എം മകള 47

3 സ്പന  എം മകന 42
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 4-9243/ 2021 20-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിജ  പയേങാട്   ഹൗസ

എലതർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      ലതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ജയശീ എം ,  പയേങാട്   ഹൗസ എലതർ പി  ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 4 -9245/ 2021 20-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   തലകളതർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ  എം പി  േമെല

െപരവൻകണി   ഹൗസ  എടകര  പി  ഒ  തലകളതർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലകളതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിനരാജ ,

േമെല െപരവൻകണി  ഹൗസ എടകര പി ഒ തലകളതർ , േബാധിപിച അേപക   തലകളതർ വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധിക എ വി ഭാര് 49

2 മിഥൻ  പി ടി മകന 24

3 കാർത്ായനി മാതാവ 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ  എം ഭാര് 42

2 ഹരിപിയ പി ബിജ മകള 17

3 ശീ പിയ പി ബിജ മകള 10

4 ൈമഥിലി മാതാവ 63

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി പി എ ഭാര് 65

2 വിനരാജ എം പി മകന 45

3 വിനീത മകള 40
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നമര:െക 4 -9246/ 2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപമ  കിഴേക കേടാത് ഹൗസ

് തലകളതർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തലകലതര വിേലജില   ബാബ s/o േവലായധൻ , കിഴേക കേടാത് ഹൗസ തലകളതർ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 4 -9248/ 2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ ടി  തിരമമിൽ ഹൗസ

് തലകളതർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തലകളതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാേഗഷ ബാബ ടി , തിരമമിൽ ഹൗസ തലകളതർ പി

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 4 -9249/ 2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശികമാർ എൻ  9/ 287,

അമാടി പാവയിൽ ചീർപ് തലകളതർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലകളതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിഷ , അമാടി ഹൗസ തലകളതർ പി

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവി മാതാവ 85

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രപാ േസാണി  ടി മകള 43

2 രാേഗഷ ബാബ  ടി മകന 39
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിഷ ഭാര് 47

2 ഐശ്ര് മകള 27

3 അകയ  ശശികമാർ മകന 24
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4 -8588 / 2021 05-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   േചളനര വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മേനാജകമാർ  െക  പി

കറ്ാടംപറമത് ഹൗസ ,േചളനർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചളനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േജാഷിബ എ എം , കറ്ാടൻപറമത്

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

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള

ലിസില  കമ  നമര  1  നെറ    സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാഷിബ  എ എം ഭാര് 47

2 ശീപസാദ െക എം മകന 20

3 അനവദ് െക എം മകള 15
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 4-8639/2021 06-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനീരങാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അവറാൻകടി,  െതെകെതാടി

േമതൽ ഹൗസ, പനീരാങാവ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് പാതൈമ, െതെകെതാടി േമതൽ ഹൗസ, പനീരാങാവ പി

ഒ   േബാധിപിച അേപക   പനീരങാവ 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 ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതൈമ ഭാര് 64

2 അബബകർ സിദിഖ ടി െക മകന 45

3 അബൾസലീം മകന 43

4 അബൾ ഗഫർ ടി െക മകന 39

5 ആയിഷ ടി െക മകള 34

6 അബൾ നാസർ മകന 24

7 അസീന മകള 31
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ TLKKD sI4˛9725/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 26.

19˛1˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk-‰v \º¿- 3 (hm-eyw˛10, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v

em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 507˛¬ {Ia \º¿ 38 Bbn {]kn-≤o-I-cn® ]c-ky-Øn¬

]tc -Xs‚ Ah-Im -in -bmb {Ia \º¿ 1˛¬ ‘‘e£van AΩ” F∂Xn\p ]Icw

‘e£van-°p´n AΩ’ F∂pw {Ia \º¿ 2˛¬ cmP-e£van F∂-Xn\p ]Icw ‘‘cmP-e-£van, C. ]n.”
F∂pw Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿ TLKKD sI4˛9730/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 26.

15˛10˛2019˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk-‰v \º¿- 41 (hm-eyw˛8, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v

em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 9282˛¬ 72 {Ia \º¿ Bbn {]kn-≤o-I-cn® ]c-ky-Øn¬

ac-W-s∏´ hy‡n-bpsS t]cv ‘‘tdmbv sXtXm¿” F∂Xv ‘‘tdmbv sdbva≠v” F∂v Xn -cpØn

hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(3)

\º¿ sI5˛7719/2020. 2021 HIvtSm-_¿ 20.

22˛9˛2020˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk-‰v \º¿- 37 (hm-eyw˛9, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v

em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 6452˛¬ 71 {Ia \º¿ Bbn {]kn-≤o-I-cn® ]c-ky-Øn¬

ac-W-s∏´ hy‡n-bpsS t]cv ‘‘kptcjv Ipam¿ ]n. kn.” F∂Xv ‘‘kptcjv Ipam¿ ]n.” F∂v

Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)

tImgn-t°mSv. Xl-io¬Zm¿.

16th November 2021Revenue Department12729
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ kn2˛10544/2020. 2021 BKÃv 18.

8˛6˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf k¿°m¿ 23-˛mw \º¿ Kk-‰n¬- (hm-eyw˛10, ]m¿´v III)
I-Ωo -j -W-td‰ v Hm^v em‚ v dh\yq hn`m -KØn¬ {Ia \º¿ 72 Bbn ]c-ky -s∏-Sp -Ønb

kn2-˛10544/2020-˛mw \º¿ ]c-ky-Øn¬ ]tc-Xs‚ t]cv ‘‘sambvXo≥Ip´n” F∂Xv ‘‘sambvXo≥” F∂v

Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)

Xma-c-t»cn. Xl-io¬Zm¿.
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