
 

 compose.kerala.gov.in
egazette.kerala.gov.in

printing.kerala.gov.in

േകരള സരകാര
GOVERNMENT OF KERALA

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി  ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY

Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 2012-09-05 with RNI

Reg No.KL/TV(N)/634/2021-2023

വാല്ം 10

Vol. X

നമര

No.
 48

െചാവ, 2021  ഡിസംബര  07

Tuesday, 07th December 2021

1197 വൃശികം 22

22nd Vrischikam 1197

1943 അ്ഗഹായനം 16

16th Agrahayana 1943

Part III

Commissionerate of Land Revenue

©

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

2021

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



 
Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-10422/2021 01-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   വളയനാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ മഹമദ മസതഫ,

ൈബതറഹമ, ചങരകളം പറമ്, ഗരവായരപൻ േകാേളജ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള റഹിഷ  എം ,

ൈബതറഹമ,  ചങരകളം പറമ്,  ഗരവായരപൻ േകാേളജ ,  േബാധിപിച അേപക   വളയനാട വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-10425/2021 01-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീവിജാൻ,   1/2125, േതാപയിൽ

ഹൗസ, േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആഷിഫ , സിനാൻ മൻസിൽ, ആവിയിൽ പറമ്, പതിയകടവ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-2005 -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:െക3-10428/2021 01-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഖിയ എം ഭാര് 56

2 ഹാറൽ റഷിദ മകന 39

3 റഹിഷ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അൈസനാർ ഭരതാവ 52

2 ആഷിഫ മകന 28

3 ഷംന മകള 26

4 അനീസ മകന 25

5 അസീനത് മകള 22
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 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസബാസ്ൻ െക, കളിയാട് പറമ

് ഹൗസ,  ബീച് പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറാസിലി ൈമകൾ, 4/775, കളിയാട് പറമ്,   ബീച് പി ഒ,

െവളയിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2015 -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. 

 
നമര:െക3-10433/2021 01-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഘ,  താഴെത പീടികയിൽ

താഴത്,  പതിയാപ,  പതിയങാടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന പണവ ടി പി , താഴെത പീടികയിൽ

താഴത്, പതിയാപ, പതിയങാടി , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2021 -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:െക3-10435/2021 01-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി ചമാർ  ൈബതൽ

േകകാട്താഴം,  പതിയങാടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബർണബാസ , മണാർകണി  പറമ്,

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസിലി ൈമകൾ ഭാര് 73

2 െകനി േറാജസ മകന 52

3 െനബൾസൺ  ഹാസലി മകന 50

4 ഡഗസ മകന 48

5 എഡഗർമാകസിൻ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ ഭാര് 47

2 പണവ ടി പി മകന 28

3 സ്രപ ടി പി മകന 25

4 സൗരവ ടി പി മകന 22

5 പാർവതി മാതാവ 80
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റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-07-2016 -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:െക3-10436/2021 01-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ സി െക,  ചടികണി

ഹൗസ,  പതിയങാടി   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനിൽ കമാർ , ചടികണി ഹൗസ,

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-2016  -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:െക3-10437/2021 01-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ,  വീടിലകത്  ഹൗസ

, പതിയങാടി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഗിരീശൻ വി , വീടിലകത്  ഹൗസ, പതിയങാടി പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2006 -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 ബർണബാസ മകന 38

2 േമരി  ആൻ്റണി മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതാവതി ഭാര് 74

2 സനിൽ കമാർ സി മകന 50

3 മിനി സി മകള 48

4 സിന സി െക മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത മകള 63

2 ഗിരീശൻ വി മകന 62
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നമര:െക3 -10439/2021 01-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യേശാദ  എം,  മണിേയാടത്,

മിണാണത്   ഹൗസ, പരതികണി പറമ്, േബപർ േനാർത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതയെട മകള ഭാനമതി , മമറത്,

കടപയിൽ ഹൗസ, കലായ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-11-2013 -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:െക3-10440/2021 01-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമ പി,  പനേശരി ഹൗസ

,  എടകാട,  െവസ്ഹിൽ   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകള ബീനകമാരി പി , പനേശരി ഹൗസ,

എടകാട, െവസ്ഹിൽ  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി 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 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: െക3-10441/2021 01-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശഭ എം െക,  മഖവൻകണി

ഹൗസ,  പതിയങാടി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതയെട മാതാവ   യേശാദ , മഖവൻകണി ഹൗസ,

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-09-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

3 സതീശൻ മകന 59

4 ബാബരാജ മകന 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാനമതി മകള 72

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീനകമാരി പി മകള 50

2 സധീഷ പി മകന 45
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പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-10442/2021 01-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവി എം െക,  മഖവൻകണി

ഹൗസ, പതിയാപ, പതിയങാടി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന റീജ എം െക , മഖവൻകണി ഹൗസ,

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-11-2019 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1   യേശാദ മാതാവ 85

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന ഭാര് 63

2 റബി മകള 46

3 റീജ എം െക മകന 40
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-10443/2021 01-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക നനിനി,  കറകയിൽ താഴം

,  എടകാട  -  െവസ്ഹിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന എ പകാശ , കറകയിൽ താഴം,

എടകാട - െവസ്ഹിൽ , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

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

 
നമര:െക3-10444/2021 01-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ പി ൈഫസൽ,  നാലകടിപറമ

് ഹൗസ, ചാലിയം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നഫീസ എൻ പി , നാലകടിപറമ് ഹൗസ, ചാലിയം പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2013 -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:െക3-10181/2021 01-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ പകാശ മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ എൻ പി ഭാര് 48

2 ഫസന എൻ പി മകള 27

3 ജംഷിദ എൻ പി മകള 24

4 ൈസനബ എൻ പി മാതാവ 68

5 കദീജ എൻ പി സേഹാദരി 51

6 സബീറ എൻ പി സേഹാദരി 46
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 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹൈസൻ എൻ വി,  15/718, േചപൻ

ഹൗസ,  ൈനനാംവളപ്,  േകാതിേറാഡ,  കലായി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നഗരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന മജീബ  റഹമാൻ

എൻ വി  ,  െചറകനത് ഹൗസ, ചാമണിവളപ്,  കലായി  പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   നഗരം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-02-2019 -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:െക3-10182/2021 01-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദറഹിമാൻ,  14/681, ഫർസാനസ

,   മനനലപാലം,  കലായി  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    നഗരം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന എ വി  ഫർഹാൻ റഹമാൻ ,  14/681,

ഫർസാനസ,  മനനലപാലം, കലായി പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   നഗരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021 -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:െക3 -10183/2021 01-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി പി ശീധരൻ നായർ,   തിേവണി

,  െകാേമരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഇനിര , മേതടത്, തിേവണി, െകാേമരി , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-09-2011 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗദ എൻ വി മകള 50

2 ഫാതിമാബി എൻ വി മകള 48

3 സൈബർ മകന 46

4 മജീബ  റഹമാൻ  എൻ വി മകന 43

5 മഹമദ അഷറഫ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ എ വി ഭാര് 63

2 ഫർസാന റഹമാൻ എ വി മകള 44

3 എ വി ഫർഹാൻ റഹമാൻ മകന 40
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-10184/2021 01-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിച,  വളകടത് താഴം ഹൗസ

, കളങര പീടിക,  െപാകന് പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഷറഫ വി പി , വളകടത് താഴം

ഹൗസ, കളങര പീടിക, െപാകന് പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വളയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-08-2020 -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:െക3-10185/2021 01-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജമീല എൻ പി,  സഹാസ

, പഴിയിൽ േറാഡ, െവസ്ഹിൽ ചങം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷാനവാസ , സഹാസ, പഴിയിൽ

േറാഡ, െവസ്ഹിൽ ചങം , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2019 -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 ഇനിര  എം ഭാര് 71

2 മായാേദവി എം മകള 38

3 അംബിക എം മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഷറഫ വി പി മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സബീറ എൻ പി മകള 56

2 ഷംസീർ എൻ പി മകന 55

3 െസറീന എൻ പി മകള 54

4 ഷാജഹാൻ എൻ പി മകന 49

5 അബൾ ഷിനാസ എൻ പി മകന 47

6 ഷാനവാസ  എൻ പി മകന 43

7 ഷിജാസ എൻ പി മകന 40
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നമര:െക3-10187/2021 01-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പങജാകി,  നാകാട് വീട, േബപ

ർ േനാർത് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതയെട മകള ബിന , നേമാനതിൽ  വീട, കരവടർ പി ഒ ,  കേകാടി വഴി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-07-2018 -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. 

 
നമര:െക3-10188/2021 01-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ സി,  74/1364, സസാര

, െക.എസ .ഇ.ബി. േകാളനി,  പതിയങാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേരഷ ബാബ , സസാര, െക.എസ

.ഇ.ബി.  േകാളനി,   പതിയങാടി ,  േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2020 -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:െക3-10189/2021 01-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കലാംതിരതി   കദീശകടി,

പണികർകണി  പറമ്,  മാേതാടം,  അരകിണർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ കടി ,

കലാംതിരതി  െനെക മഠം പറമ്, േബപർ  , േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2001 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതാവതി ഭാര് 77

2 സഭാഷിണി മകള 60

3 സേരഷ ബാബ മകന 58

4 റീജ മകള 54
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ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ കടി മകന 64
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-10191/2021 01-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജഷ എംഎം,  മരകാത്  വീട,

മണേലാടിവയൽ, മാറാട, േബപർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സനിത , മരകാത്  വീട, മണേലാടിവയൽ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-04-2020 -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:െക3-10483/2021 01-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ ടി,   2/544, േശയസ

 ഹൗസ, എടകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ദിൽജിത് ടി  ,  േശയസ  ഹൗസ, എടകാട പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-04-2019 -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:െക3-10484/2021 01-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമത  േകായ,  കാവങൽ

ഹൗസ,  അരകിണർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േബപര വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  പാേതായി  ,  കാവങൽ ഹൗസ,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിത ഭാര് 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദിനകർ ടി മകന 46

2 ലത ടി മകള 44

3 ദിൽജിത് ടി മകന 41
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ചാകീരികാട പറമ്,  അരകിണർ , േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-03-2008 -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:െക3-10485/2021 01-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത്ായനി ടി െക,  കനത

് ഹൗസ, താനികവയൽ, ചങം, െവസ്ഹിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന മേഹഷകമാർ , കനത് ഹൗസ,

താനികൽവയൽ, ചങം,  െവസ്ഹിൽ  പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-11-2020  -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:െക3-10486/2021 01-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറീന െസബാസ്ൻ,  പറതർ ഹൗസ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാേതയി ഭാര് 84

2 സൈബർ മകന 58

3 മഹമദ ഹനീഫ മകന 56

4 റഖിയ മകള 53

5 സഹറ മജീദ മകള 50

6 അഫസത്   ( 23-4-2011-ൽ മരണെപട മകൻ അബൽ
അസീസിെൻറ ഭാര്)

മകെന ഭാര് 53

7 ഷഫീർ   ( 23-4-2011-ൽ മരണെപട മകൻ അബൽ
അസീസിെൻറ മകൻ)

പൗതൻ 37

8 ഷബന  ( 23-4-2011-ൽ മരണെപട മകൻ അബൽ
അസീസിെൻറ  മകൾ)

പൗതി 32

9 ഫാതിമ ഹനാന  ( 23-4-2011-ൽ മരണെപട മകൻ അബൽ
അസീസിെൻറ  മകൾ)

പൗതി 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പകാശൻ മകന 61

2 ഉഷ മകള 58

3 ജയ മകള 55

4 ഗിരീഷ മകന 53

5 മേഹഷകമാർ മകന 51
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,  പളിപാടം  പറമ്,  ൈവ.എം.സി.എ.  േകാസ േറാഡ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കസബ വിേലജില    പേരതയെട  മകന പി  എസ

േറായസൺ , പറതർ ഹൗസ, പളിപാടം പറമ്,  ൈവ.എം.സി.എ. േകാസ േറാഡ, െഹഡ േപാസാഫീസ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-02-2021 -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:െക3-10487/2021 01-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി സി അബ റഹിമാൻ,  തലാേഞരി

 ചീനേകാട  ഹൗസ, ചാലിയം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കടലണി  വിേലജില   പേരതനെറ മകള സൈലഖ ,  പടനയിൽ  ഹൗസ,

വടകമാട, മണർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കടലണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-01-2013  -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:െക3-10489/2021 02-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   പതിയങാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തിരതിയിൽ അപടി,

കഴിവയലിൽ ഹൗസ, എടകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബാബ ടി ,  കഴിവയലിൽ ഹൗസ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-1993 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി എസ  േറായസൺ മകന 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീപാതമ ഭാര് 59

2 ഹസീന മകള 43

3 സൈലഖ മകള 40

4 ജംഷീദ മകള 37

5 മഹമദ റിയാസ മകന 33

6 മഹമദ ഷാഫി മകന 32

7 സൗദത്  ബീവി മകള 26

16004 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-10423/2021 01-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നഫീസ (കഞിബി), മംതാസ

മഹൽ,  ആഴചവടം,  മാങാവ  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന അബൽ റസാക് , മംതാസ മഹൽ,

ആഴചവടം, മാങാവ , േബാധിപിച അേപക   വളയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-01-2007  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള

ലിസില  കമ നമര  10  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 ബാബ മകന 57

2 സൗമിനി മകള 58

3 പസന മകള 61

4 സകമാരൻ മകന 65

5 ലളിത മകള 67

6 രമീന (1-2-2020 -ൽ  മരണെപട മകൻ രവീനെൻറ മകൾ) പൗതി 40

7 രഞിത്  (1-2-2020 -ൽ  മരണെപട മകൻ രവീനെൻറ മകൻ) പൗതൻ 42

8 രമിത  (1-2-2020 -ൽ  മരണെപട മകൻ രവീനെൻറ മകൾ) പൗതി 47

9 അമദ  (1-2-2020 -ൽ  മരണെപട മകൻ രവീനെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 64

10 രജിത (29-8-2002 -ൽ  മരണെപട മകൾ  ൈമഥിലിയെട
മകൾ)

പൗതി 51

11 ശീശൻ  (29-8-2002 -ൽ  മരണെപട മകൾ  ൈമഥിലിയെട
മകൻ)

പൗതൻ 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖലിലറഹമാൻ  എം മകന 65

2 അബദൽ  അസീസ എം മകന 62

3 ഹാറൻ  എം മകന 60

4 ഖദീജാബി എം മകള 55

5 ൈസറാബാന എം മകള 53

6 അബൽ റസാഖ എം മകന 51

7 റഹത്  എം മകള 49

8 ആയിശാബി എം മകള 47

9 മതാസ എം മകള 41

10 അനീറ  (26-7-2010-ൽ മരണെപട മകൻ അബ റഹിമാെൻറ
ഭാര്)

മകെന ഭാര് 41
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നമര:െക3-10186/2021 01-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭരാജ എ,  അണേതാടത്,

മാറാട,  അരകിണർ   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത , അണേതാടത്, മാറാട, അരകിണർ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2018 -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. 

 

11 മഹമദ ലിഹാദ  (26-7-2010-ൽ മരണെപട മകൻ അബ
റഹിമാെൻറ  മകൻ)

പൗതൻ 12

12 നഫീസ ലഹ  (26-7-2010-ൽ മരണെപട മകൻ അബ
റഹിമാെൻറ  മകൾ )

പൗതി 12

13 െലന എസ വി  (26-7-2010-ൽ മരണെപട മകൻ അബ
റഹിമാെൻറ  മകൾ )

പൗതി 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതാവതി മാതാവ 67

2 ഗീത ഭാര് 43

3 അമൽ രാജ മകന 18

4 അമിത് മകന 16
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NOTICE

 
നമര:െക 3 -10523/ 2021 02-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാമി കടി  , പതിേയാടകണി

ഹൗസ   പതിയങാടി   പി  ഒ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീബ , പതിേയാടകണി  ഹൗസ

പതിയങാടി  പി ഒ   , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി 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 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 -10529/ 2021 02-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബാസ  വി ,  വടകകത്  ഹൗസ

 ചാലിയം  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ േകായേമാൻ  വി , വടകകത്  ഹൗസ  ചാലിയം  പി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2018 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ  പി െക ഭാര് 53

2 ഷിമി  പി െക മകള 34

3 ൈഷനി  പി െക മകള 32

4 സനപ  പി െക മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകായേമാൻ സേഹാദരൻ 47

2 ഖൗലത് സേഹാദരി 47

3 യസഫ സേഹാദരൻ 46

4 സകീർ സേഹാദരൻ 39

5 െസറീന സേഹാദരി 36
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നമര:െക 3 -10545/ 2021 02-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലക്   െചറവണർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ ,  പറയരകണി  പറമ

്   ഹൗസ    കണായി  േതാട  ,  െകാളതറ   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവണര വിേലജില   പേരതനെറ മകള റീന  ഇ ,

പറയരകണി  പറമ്  ഹൗസ  െകാളതറ  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചറവണർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-10-2009  -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 3 -10547/ 2021 02-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വടകകത്  മമ ,  വടകകത്

ഹൗസ ചാലിയം  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േകായേമാൻ  വി , വടകകത്  ഹൗസ ചാലിയം  പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-03-2010 -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 ശിവൻ മകന 58

2 ൈകരളി മകള 57

3 സപിയ മകള 53

4 റീന മകള 52

5 പങജം
(രണാം ഭാര് )

ഭാര് 72

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖൗലത് മകള 47

2 േകായേമാൻ മകന 50

3 യസഫ മകന 46

4 സകീർ മകന 39

5 െസറീന മകള 36

6 ൈസനബ                        (1 -6 -2010 -ൽ  മരണെപട
മകൻ സിദീഖ എനയാളെട ഭാര് )

മകെന ഭാര് 51

7 നൗഷാദ                                                      ടി
മകൻ

പൗതൻ 37

8 നൗഫൽ                                                       ടി
ടി

പൗതൻ 33
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നമര:െക 3 -10548/ 2021 02-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരൻ  പി,   െപാനം

പറമത്   ഹൗസ ,  പതിയങാടി  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന കിേഷാർ , െപാനം പറമത്  ,

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-09-1997  -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 -10552/ 2021 02-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയൻ െപരമാൾ  െപായിൽതാഴം  രാമനാടകര പി ഒ

  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ശാന , െപായിൽതാഴം  രാമനാടകര പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-07-2019  -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 -7505/ 2020 11-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ  ടി,    തചാറകൽ

തലാേഞരി   പറമ്   കലായ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ മകള സൗദ  ഇ െക , തചാറകൽ  തലാേഞരി

9 സൽമത്                                                     ടി
മകൾ

പൗതി 33

10 റബീന                                                          ടി
ടി

പൗതി 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉദയശങർ  പി പി മകന 59

2 കിേഷാർ  പി പി മകന 58

3 സനിൽകമാർ  പി മകന 56

4 മേനാജ  പി മകന 55

5 േഗാവിനരാജ  പി പി മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന ഭാര് 57
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പറമ്  കലായ , േബാധിപിച അേപക   പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-01-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -10988/ 2021 11-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ  സി ,  െചമയിൽ

കടയാട്  പറമ്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈഫസൽ റഹാൻ ,  െചമയിൽ കടയാട്  പറമ്  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  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  ടി പി
(രണാം ഭാര് )

ഭാര് 70

2 റഫീക്  ഇ െക
(ആദ്  ഭാര്യിെല  മകൻ  )

മകന 51

3 ഹാരിസ  ഇ െക
ടി                 ടി

മകന 50

4 ജബീറ   ഇ െക
ടി            മകൾ

മകള 49

5 ഹാതമൽ  നജ
ടി           മകൻ

മകന 42

6 സൗദ  ഇ െക
ടി           മകൾ

മകള 48

7 റഹാല സനം   ടി
(രണാം  ഭാര്യിെല  മകൾ )

മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പി  ആമിനാബി മകള 54

2 അബദൽ  ജലീൽ മകന 52

3 റകിയാബി മകള 48

4 ഫാതിമത് സഹറ മകള 44

5 ൈഫസൽ റഹമാൻ  െക പി മകന 43

6 സാജിത   െക പി മകള 41

7 അസകർ  അലി  െക പി മകന 47

8 ഇസഹാക്   സി മകന 39

9 ൈസനബി ഭാര് 67
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നമര:െക 5 -10999/ 2021 11-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിന ഹജമ,  കിഴേകാടൻ

ചാലിൽ  കനമംഗലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കനമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മകന റസാഖ  െക സി , കിഴേകാടൻ  ചാലിൽ  കനമംഗലം ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-01-2015 -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 കഞയമദ മകന 66

2 മഹമദ  െക സി മകന 51

3 റസാഖ  െക സി കിഴേകാടൻ  ചാലിൽ  കനമംഗലം മകന 50

4 സീനത്                          (പേരതയെട  മരണെപട മകൾ
സൈബദയെട  മകൾ )

പൗതി 36

5 ൈസനൽ  ആബിദ                                   ടി
മകൻ

പൗതൻ 32

6 ഹാജറ                                                    ടി
മകൾ

പൗതി 34

7 ഫസീല                                                   ടി
ടി

പൗതി 28

8 നാസില                                                   ടി
ടി

പൗതി 26
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 5 -11004/ 2021 11-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതീഷ  െക ,  പാലേകാടമൽ

, െപരവയൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരവയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  േസാണിയ രാജ ,  പാലേകാടമൽ െപരവയൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനരമാർ   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 -11034/ 2021 11-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത്ായനി ,  െകാടാപളി

േകാടളി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടളി വിേലജില   പേരതയെട മകള ഉഷ െക , െകാടാപളി  പറമ്  േകാടളി , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2006  -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 േസാണിയരാജ ഭാര് 39

2 രസിത   െക മകള 19

3 രതീഷ   െക മകള 15

4 ശിവസര്   െക മകന 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റീനാകമാരി മകള 60

2 പദീപൻ മകന 58

3 ഉഷ മകള 54

4 സനിൽ  കമാർ മകന 53
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നമര:െക 5 -11035/ 2021 11-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    േകാടളി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഇ  െക   ബാബരാജൻ  ,

പളിമലകന്   േകാടളി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േകാടളി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന രഞിത്  ഇ െക , പളിമലകന്  േകാടളി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -11037/ 2021 11-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ കടി,   െനടിയിരപ് , പതിയ

റ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാടളി  വിേലജില   പേരതനെറ മകള പഭാവതി , െനടിയിരപ് , പതിയറ , േബാധിപിച അേപക  േകാടളി  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-

08-1978  -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 3 -10551/ 2021 11-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻ ,  ൈവലാേശരി േചടകൽ

 പറമ്  പരതിപാറ , ഫാറഖ േകാേളജ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സകമാരൻ  പി സി , ൈവലാേശരി

േചടകൽ  പറമ്  പരതിപാറ , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-04-2006 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാഞന ഭാര് 56

2 രമ്   ഇ െക മകള 34

3 രഞിത്  ഇ െക മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഭാവതി  എൻ മകള 74

07th December 2021Revenue Department16013
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നമര:െക 5 -11040/ 2021 11-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ േകായ  പി എം ,

സൈബദാസ  ,  തിരവണർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൈബദ  ടി െക , സൈബദാസ ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-11-2018 -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 -11066/ 2021 11-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അൻജിത്   െക,   ൈവശാഖ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാസരൻ മകന 68

2 ചനൻ മകന 67

3 യേശാദ മകള 63

4 ഭാനമതി മകള 60

5 ചനിക മകള 55

6 സരൻ മകന 48

7 സകമാരൻ മകന 45

8 ഗിരീഷ                                         (25 -4 -2013 -ൽ
മരണെപട മകൾ സേരാജിനി എനവരെട മകൻ )

പൗതൻ 43

9 അഷിദ
ടി                                             മകൾ

പൗതി 42

10 മഞള
ടി                                                 ടി

പൗതി 39

11 രമ്                                        ( 22 -12 -2012 -ൽ
മരണെപട മകൾ ലീല സി പി  എനവരെട മകൾ )

പൗതി 36

12 രശമി
ടി                                                      ടി

പൗതി 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ ഭാര് 62

2 സനീർ  അഹമദ മകന 46

3 ഷമീർ അഹമദ മകന 44

4 ഷബീർ അഹമദ മകന 41

5 ജാബിർ അഹമദ മകന 39

6 ജംഷീർ  അഹമദ മകന 37

7 ആഷിർ  അഹമദ മകന 34
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മാലാടത്   താഴം   േകാടളി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േകാടളി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നർജഹാൻ , െകാളപറത്  മീതൽ

േചവരമലം േചവായർ , േബാധിപിച അേപക   േകാടളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനരമാർ   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:െക 5 -11078/ 2021 11-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   താഴേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിൽ കമാർ,  െമതകിൽ  മകം

 പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   താഴേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െജയസി , െമതകിൽ  മകം  പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക

 താഴേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.     ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1  നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള 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 നർജഹാൻ ഭാര് 37

2 അമീഷ മകള 13

3 അേമയ മകള 9

4 ദാകായണി മാതാവ 76

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജയസി ഭാര് 39

2 അർജൻ മകന 13

3 ലീല മാതാവ 67
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Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-10405/2021 01-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവനതിരതി     വിേലജില  താമസിചവരെവ      അനരിചേപായ  വാളകാട അപ

,  കനത്  പറമ്  ഹൗസ,  പെറകാട,  ഫേറാക്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അനപ , വാളകാട ഹൗസ ,കനത് പറമ് , പെറകാട,

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2017  -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 -10147/2021 01-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമദ േകായ എൻ  പി  ,നാലകടി

പറമ് , ഗാനി േറാഡ , നടകാവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അബൾ  അസീസ  എൻ പി , നാലകടി പറമ് , ഗാനി േറാഡ , നടകാവ പി ഒ ,

ഈ ഓഫീസിൽ േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-02-2019  -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 പതിനി ഭാര് 67

2 േപമ വി മകള 51

3 ഗിരിജ വി മകള 47

4 ലത മകള 46

5 പദീപ കമാർ മകന 40

6 ദിലീപ മകന 40

7 അനപ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നബീസ ഭാര് 63

2 വാഹീദ മകള 38

3 റഫസി മകള 38
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നമര:െക3-10149/2021 01-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപൻ , കിയാനിെതാടി

മീതൽ  ,  േപരാചികന്  ,  മാങാവ  ,െപാകന്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ബിന െക , മായനാരിെതാടി മീതൽ , േപരാചികന് , ഈ

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

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -10420/2021 01-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   വളയനാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തറമൽ ചാത,   േമെല

ൈകപറത്  മീതൽ , െപാകന്  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േമാഹനൻ , തറമൽ ഹൗസ ,െപാകന്  ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക

 വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    14-11-2003  -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. 

 

4 അബൾ  അസീസ മകന 33

5 അബൾ സമദ മകന 42

6 ൈഹറനീസ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന െക ഭാര് 46

2 അരവിന് ഒ മകന 26

3 അഞലി ഒ മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവ മകള 77

2 േമാഹനൻ മകന 66

3 തങം മകള 62

4 ജിജി (14-12-2020-ൽ മരണെപട മകൻ കടൻ ടി എനയാളെട
മകൾ)

പൗതി 43

5 മൻജ (14-12-2020-ൽ മരണെപട മകൻ കടൻ ടി എനയാളെട
മകൾ)

പൗതി 38
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Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 5 -11088/ 2021 11-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതാവതി  പി വി  , പടനവളപി

ൽ  കലായ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില    അനിത , പടനവളപിൽ കലായ , േബാധിപിച അേപക   പനിയങര വിേലജ

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

05-2020  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -11104 / 2021 11-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനകടി,   െകാമണാരി ,

െപരവയൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരവയല വിേലജില   പേരതനെറ മകന േവലായധൻ , െകാമണാരി , െപരവയൽ  , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-1966  -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 സനീഷ                                       (മരണെപട മകൻ
സേനാഷ എനയാളെട മകൻ )

പൗതൻ 34

2 സനില
ടി                         മകൾ

പൗതി 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാസകരൻ മകന 79

2 ശീധരൻ മകന 77

3 േവലായധൻ മകന 70

4 േദവയാനി മകള 68

5 അയപൻ                             (മരണെപട മകൻ അപടി
എനയാളെട മകൻ )

പൗതൻ 61
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നമര:െക 5 -11116/ 2021 11-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിമാള  അമ ,  േമെല

ആപറത്   പനീരാങാവ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െപരമണ വിേലജില   പേരതയെട  മകള േപമ   െക ,  േമെല  ആപറത്

പനീരാങാവ , േബാധിപിച അേപക   െപരമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ൈമനറെട  രകിതാവ  സിമില െക

(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:െക 5 -11290/ 2021 11-11-2021

6 അേശാകൻ                                             ടി
ടി

പൗതൻ 55

7 കഷൻകടി                             (മരണെപട മകൻ
േഗാപാലൻ എനയാളെട മകൻ )

പൗതൻ 58

8 ബാബ                                                 ടി
ടി

പൗതൻ 55

9 രവി                                                     ടി
ടി

പൗതൻ 50

10 സൗമിനി                                (മരണെപട   മകൻ ചനൻ
എനയാളെട ഭാര് )

മകെന ഭാര് 66

11 വിേനാദ                                                 ടി
മകൻ

പൗതൻ 45

12 സിത                                                     ടി
മകൾ

പൗതി 44

13 ബൽരാജ                            (മരണെപട മകൾ
സേരാജിനി എനവരെട മകൻ )

പൗതൻ 49

14 ദിലീപകമാർ                                            ടി
ടി

പൗതൻ 48

15 ഷജീഷ കമാർ                                         ടി
ടി

പൗതൻ 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാബ  െക മകന 55

2 േപമ  െക മകള 54

3 ഗീത  പി മകള 48

4 രാധാകഷൻ  എം മകന 47

5 ഷീബ  പി മകള 45

6 സേനഹ   ഇ എം                           (മരണെപട  മകൻ
ശശീനെന  മകൾ )

പൗതി 20

7 അശ്ിൻ  ഇ എം                                             ടി
മകൻ

പൗതൻ 16
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 േകാഴിേകാട താലകില   നീേലശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനബ ,  േവലരെതാടിക ,

നീേലശ്രം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നീേലശ്രം വിേലജില   പേരതയെട മകള സഫിയ , േവലരെതാടിക , നീേലശ്രം , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-04-2020  -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:െക 5 -11434 / 2021 11-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടർ   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലികടി  പയങര ,   കരവടർ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കരവടർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന മസഫ , പയങര ,   കരവടർ  , േബാധിപിച അേപക   കരവടർ  വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -11513/ 2021 11-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   താേഴേകാട   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിനൻ  ,  െചറതടതിൽ ,

മണാേശരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   താേഴേകാട  വിേലജില   പേരതനെറ മകന കഞൻ , െചറതടതിൽ , മണാേശരി , േബാധിപിച

അേപക   താേഴേകാട   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ മകള 64

2 ആയിഷകടി മകള 60

3 ആമിന മകള 56

4 റഖിയ മകള 51

5 സഫിയ മകള 48

6 അബദൽ  റഷീദ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മസഫ                     (ആദ് ഭാര് പാതമയിെല മകൻ ) മകന 49

2 ബഷീർ                    (രണാം  ഭാര് ആയിശയെട  മകൻ ) മകന 44

3 ആമിന                                     (മനാം ഭാര് ) ഭാര് 65
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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. 

 
നമര:െക 5 -11686/ 2021 11-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   താെഴേകാട   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദ  റഹിമാൻ  ,

െകാടവാപിടിമല  ,   മണാേശരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താെഴേകാട  വിേലജില   പേരതനെറ മകന സൈലമാൻ , െകാടവാപിടിമല ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2017 -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 -11687/ 2021 11-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   താെഴേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസന ,  ഒഴലർ , െപരമടപ്

,  മകം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  താെഴേകാട   വിേലജില   പേരതയെട മകള നീതബാബ   ഒ , ഒഴലർ , െപരമടപ് , േബാധിപിച

അേപക   താെഴേകാട   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-2011 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാള ഭാര് 71

2 അമിണി മകള 49

3 കഞൻ മകന 45

4 ൈഷജ മകന 39

5 സധീഷ                                  (മരണെപട മകൾ
മാലതിയെട  മകൻ )

പൗതൻ 35

6 മിനി                                                   ടി
മകൾ

പൗതി 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ഭാര് 78

2 നഫീസ മകള 53

3 കദീജ മകള 51

4 സൈലമാൻ മകന 50

5 നൗഷിദ മകള 36
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നീതബാബ  ഒ മകള 32
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4-10799/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചളനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ സി െക  െചളകണിയിൽ

 കണങര  പി  ഒ   േചളനർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള രമ് സി െക , െചളകണിയിൽ  കണങര പി ഒ  േചളനർ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-01-2008 -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:െക4-10800/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചളനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയലകി പി സി  വളിെപായിൽ

 ഹൗസ േചളനർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ ഭാസകരൻ പി െക , വളിെപായിൽ  ഹൗസ േചളനർ പി ഒ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-11-2020  -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:െക4-10802/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചളനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാർ  ൈകപറത് ഹൗസ

് കുംപറത് താഴം േചളനർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രശി സി െക മകള 39

2 രമ് സി െക മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാസകരൻ പി െക ഭരതാവ 72

2 ബിേജഷ വി പി മകന 40

3 ധന് വി മകള 34
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ലത , ൈകപറത് ഹൗസ കുംപറത് താഴം േചളനർ പി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-03-2021 -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:െക4-10803/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ബാലകഷൻ  നനിനി നിലയം

, െവളിമാടകന്  േമരികന്  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െചവായര  വിേലജില    പേരതനെറ  മകള നനിത  െക  ,  നനിനി  നിലയം

,െവളിമാടകന്  േമരികന്  പി ഒേബാധിപിച അേപക   െചവായര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് 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:െക4-10804/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഗിണി േശഖരൻ  നാരായണൻ

 ശീഹരി  സബ  േസഷൻ  േറാഡ,േചവായർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െചവായര വിേലജില   പേരതയെട  മകന ഹരീഷ

നാരായണൻ , ശീഹരി സബ േസഷൻ േറാഡ,േചവായർ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   െചവായര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2021 -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 ലത ഭാര് 56

2 ആതിര വിജയ മകള 25

3 കാർതിക വിജയ മകന 28

4 തങമണി അമ മാതാവ 88

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതജാേദവി ഭാര് 63

2 നനിത െക മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:െക4 -10805/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േവേങരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതിേദവി  പി െക  ശീനിലയം

ഹൗസ  പാറമൽ േറാഡ മലാപറമ്   പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള നിേവദിത വിേനാദ , ശീനിലയം ഹൗസ  േറാഡ മലാപറമ് പി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2021 -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. 

 
നമര:െക4-10809/2021 08-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   തലകളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിപിൻ എം s/o ഭരതൻ

മാടവയൽ  ഹൗസ  നടതരതി,  തലകളതർ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലകളതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഭരതൻ ,

മാടവയൽ  ഹൗസ  നടതരതി, തലകളതർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   തലകളതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-12-2020  -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:െക4-10810/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകള തര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം  വടകയിൽ ഹൗസ

്  എടകര  പി  ഒ   തലകളതർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള ഫസ , വടകയിൽ ഹൗസ എടകര പി ഒ  തലകളതർ ,

േബാധിപിച അേപക   തലകളതര 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

1 ഹരീഷ നാരായണൻ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിേവദിത വിേനാദ മകള 24

2 അഭിജിത് വി മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള മാതാവ 58
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-10812/2021 08-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   തലകളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജഷ  െകാചവിള

െതേകതിൽ ഹൗസ ,തലകളതർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ജീന , െകാചവിള െതേകതിൽ ഹൗസ , തലകളതർ പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2020 -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 റംല ഭാര് 58

2 ൈഫസൽ പളിയം മാകൽ മകന 33

3 ഫസന മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതകമാരി മാതാവ 67

2 ജീന ഭാര് 38

3 അർജൻ മകന 14

4 ആകർഷ മകന 12

16026 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4-11276/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വി നാരായണൻ നായർ  സത

വ   പറമത്  കരവിേശരി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന േമാഹനൻ നായർ , സാധന ഹൗസ കണപറമ്  എടകാട പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-03-2019 -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:െക4-11279/2021 08-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   േവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാണികടി  അമ  സത്വ

പറമത്  കരവിേശരി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന േമാഹനൻ നായർ ,  സാധന ഹൗസ എടകാട പി  ഒ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-01-2007 -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 േമാഹനൻ നായർ മകന 66

2 ജയചനൻ മകന 62

3 രാജലകി മകള 59

4 സത്പാലൻ മകന 56

5 പങജം രേമഷൻ മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനൻ നായർ മകന 66

2 ജയചനൻ മകന 62

3 രാജലകി മകള 59

4 സത്പാലൻ മകന 56

5 പങജം രേമഷൻ മകള 55
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നമര:െക4-11287/2021 15-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലളിത എ   അരിയിൽ ഹൗസ

പളിപറം ഒളവണ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള റിഷ , ഉദയ നിവാസ െനലിേകാട  പി ഒ േബാധിപിച അേപക   ഒളവണ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-07-2019  -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. 

 
നമര:െക4-10479/2021 16-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഏലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷൺമഖദാസ  ദീപാരാധന  ഹൗസ

 മാടചാലിൽ  ഹൗസ  പതിയങാടി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് രാധിക ആർ , ദീപാരാധന  ഹൗസ  മാടചാലിൽ  ഹൗസ

പതിയങാടി  േബാധിപിച അേപക   ഏലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ

നമര  1  നെറ    സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള 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 ഉദയകമാർ മകന 54

2 റീന മകള 50

3 റിഷ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധിക ആർ ഭാര് 37

2 ൈവഷവി എസ മകള 17

3 വീണ എസ മകള 15
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-10387/2021 15-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഡവിഡ േജകബ തേണാളി

39/111 ,  പഴയകത് പറമ് േകായേറാഡ പി ഒ പതിയങാടി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില    മകന ദീപക കമാർ തേണാളി  ,

39/111, പഴയകത് പറമ് േകായേറാഡ പി ഒ പതിയങാടി , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-2021 -ല

മരണെപടതായം  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:െക3-10388/2021 15-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദാനനൻ എൻ പി  േകശവ

ഹൗസ  വളപിൽെതാടി  പഴിയിൽ  േറാഡ  െവസ്ഹിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റീത  എ ,

േകശവ ഹൗസ വളപിൽെതാടി പഴിയിൽ േറാഡ െവസ്ഹിൽ , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന

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:െക3-10729/2021 15-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഹമലത ഡാേഫാഡിൽ മകള 64

2 ജലജ കസബൽ മകള 62

3 റീന ആൽഫഡ മകള 57

4 ദീപക കമാർ തേണാളി മകന 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റീത ഭാര് 48

2 സരിത മകള 28

3 അകയമാർ മകന 25
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 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിദാസ െക വി  കാരപറമ് പി ഒ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കേചരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനിൽ െക വി ,  കാരപറമ് പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-11540/2021 15-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യമന ഹരിദാസ  നിഷ ഹൗസ

കാരപറമ് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതയെട മകന സനിൽ െക വി , നിഷ ഹൗസ കാരപറമ് പി ഒ  , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2020  -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:െക3-11545/2021 15-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ചനൻ  മനയൽ ഹൗസ േബപർ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േബപര വിേലജില   പേരതനെറ മകള വാസനി  എം , പതിയ പറമത് ഹൗസ പനീരാങാവ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

 േബപര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-03-2003  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.     ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  6  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 സനിൽ െക വി മകന 62

2 നിഷ െക വി മകള 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിൽ െക വി മകന 62

2 നിഷ െക വി മകള 59
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നമര:െക3-11547/2021 15-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ  മനയൽ ഹൗസ േബപർ പി ഒ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േബപര വിേലജില   പേരതയെട മകള വാസനി എം , പതിയ പറമത് ഹൗസ പനീരാങാവ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

േബപര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ൈമനറെട രകിതാവ ഷീന (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:െക3-11955/2021 15-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലസരസ്തി കീഴാറിൽ

കീഴാറിൽ െവസ്ഹിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി െക വിജയലകി , കീഴാറിൽ ഹൗസ ഗാനിനഗർ

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-01-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് 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 വാസനി മകള 61

2 ബാബ മകള 58

3 സജാത മകള 55

4 ശീനിവാസൻ മകന 52

5 മണികണൻ മകന 50

6 ഷീന (മരണെപട മകൻ രാേജഷ എനയാളെട ഭാര് ) മകെന ഭാര് 43

7 അശ്ന് ( ടി മകൻ) പൗതൻ 20

8 അശ്ിൻ ( ടി ടി ) പൗതൻ 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വാസനി മകള 61

2 ബാബ മകന 58

3 സജാത മകള 55

4 ശീനിവാസൻ മകന 52

5 മണികണൻ മകന 50

6 അശ്ന് ( മരണെപട മകൻ രാേജഷ എനയാളെട മകൻ ) പൗതൻ 20

7 അശ്ിൻ ( ടി ടി ) പൗതൻ 17
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നമര:െക3-10279/2021 25-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ  കറംകാടിൽെതാട

ി ഹൗസ ഫേറാക് പി ഒ നൂരങാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഫേറാക വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരജ ,  കറംകാടിൽെതാടി  ഹൗസ

ഫേറാക്  പി  ഒ നൂരങാടി  ,  േബാധിപിച അേപക   ഫേറാക വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാ

രണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2019  -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 െക ശ്ാമളകമാരി സേഹാദരി 85

2 െക വിജയലകി സേഹാദരി 83

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരജ ഭാര് 58

2 അനന പി മകന 17
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നമര:െക 3 -10493/ 2021 02-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി രാമകഷൻ നായർ  , രമ് ,

രാമനാടകര  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകള രശി  പി , രമ് , രാമനാടകര , േബാധിപിച അേപക

രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-11-2014 -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 3 -10495/ 2021 02-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാളി  വി ,  കടയാട് താഴത്

ഹൗസ  ,  രാമനാടകര   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതയെട മകള ഗിരിജ , കടയാട് താഴത് ഹൗസ ,

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-03-2020  -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 3 -10509/ 2021 02-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി  പി ഭാര് 74

2 രതീേദവി  പി മകള 47

3 രശി  പി മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉണി മകന 57

2 വതല  െക പി മകള 56

3 ഗിരിജ മകള 54

4 സാമി മകന 51
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 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവദാസൻ ,   െപാറയിൽ

ഹൗസ ഫാറഖ േകാേളജ  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ദിേപഷ   െക , െപാറയിൽ  ഹൗസ

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-11-2020 -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 -10511/ 2021 02-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   രാമനാടകര  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷംസദീൻ   െക  പി  ,

കണംപറമത്  ഹൗസ ,  െചടിയാലത്,  ഫാറഖ  േകാേളജ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൈബദ ,

കണംപറമത്  ഹൗസ ,  െചടിയാലത്,  ഫാറഖ , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-02-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 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. 

 
നമര:െക 3 -10516/ 2021 02-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വനജ  പി ,  െപാനം പറമത്

 ഹൗസ ,  പതിയങാടി   പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന കിേഷാർ , െപാനം പറമത്  ഹൗസ

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-01-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദിേപഷ   െക മകന 35

2 ദിവ്  െക മകള 31

3 ദിലീഷ  െക മകള 27

4 പാർവതി   െക ഭാര് 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ ഭാര് 45

2 ഹസന  ൈഫറസ മകള 24

3 ഹസന  ഫർഹാന മകള 21

4 മഹമദ  അസീസ മകന 16

5 ആയിശാബീവി മാതാവ 82
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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 3 -10518/ 2021 02-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    പതിയങാടി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ആണികടി   ടി  പി,

ചാെമായിൽ  ഹൗസ , െവസ് ഹിൽ  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജി  ടി പി , ചാെമായിൽ  ഹൗസ ,

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-01-2018  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് 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 -10520/ 2021 02-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിനാബി   ടി,   പളികണി

ഹൗസ  ,   േകായേറാഡ   പതിയങാടി   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകള തഫ സീന ,

പളികണി ഹൗസ ,  േകായേറാഡ  പതിയങാടി , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി 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 ഉദയശങർ മകന 59

2 കിേഷാർ മകന 58

3 സനിൽ കമാർ മകന 56

4 മേനാജ മകന 55

5 േഗാവിനരാജ മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമതി  ടി പി ഭാര് 69

2 ഷാജി  ടി പി മകന 49

3 ജിസിത്  സി െക                       (മരണെപട മകൾ
മിനിയെട  മകൻ )

പൗതൻ 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1 തഫ സീന   എൻ പി മകള 26

2 തൻസീം  എൻ പി മകന 24

3 ഹനീഫ  എൻ പി ഭരതാവ 51

4 അവാമ മാതാവ 78
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