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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKKD/12796/21-K4 25-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഏലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിേനാദ ബാബ എ അബ പാലസ

് െഹൗസ, എസ െക ബസാര,എലതര പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏലതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിറിലി വിേനാദ , അബ പാലസ െഹൗസ,

എസ െക ബസാര,എലതര പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   ഏലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-03-2021 -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:TLKKD/12898/21-K4 25-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െവേങറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകി എം വി മീതല വീടില

െഹൗസ,കരവിേശരി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവേങറി വിേലജില   പേരതയെട മകന ഗീതമരളീധരദതന, മീതല വീടില

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-01-2021  -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:TLKKD/12901/21-K4 25-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െസൗമിനി മാതാവ 69

2 സിറിലി വിേനാദ ഭാര് 40

3 അബ മകള 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഞളമാല മകള 62

2 മീര വീരമണി മകള 60

3 ആശാജിത മകള 57

4 ഗീതമരളീധരദതന മകന 50
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 േകാഴിേകാട താലകില   െവേങറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമന െക െസൗമ്ം ,കാടില

പറമ് ,േവേങരി പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവേങറി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മീനാകികടി എ, െസൗമ്ം ,കാടില പറമ് ,േവേങരി പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-09-2021 -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:TLKKD/12902/21-K4 18-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െവേങറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലിേകായ പി േപാമത് െഹൗസ,

, േവേങരി പി  ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവേങറി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷംസദീന , േപാമത് െഹൗസ, കണാടികല േറാഡ,

േവേങരി പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   െവേങറി 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. 

 
നമര:TLKKD/12911/21-K4 25-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനന എം മലയില െഹൗസ

തലകളതര പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തലകലതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രജനി, മലയില െഹൗസ തലകളതര പി ഒ, േബാധിപിച

അേപക   തലകലതര വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മീനാകികടി എ ഭാര് 63

2 പജീഷ എ എസ മകന 43

3 പസീല  എ എസ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അസാബി പി ഭാര് 62

2 മജീബ പി മകന 41

3 ഷംസദീന മകന 38

4 െറജീന മകള 35
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രജനി ഭാര് 50

2 ദരശിക മകള 29

3 രാഹല മകന 28

01th February 2022Revenue Department4411
____________________________________________________________________________________________________________________________
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKKD/10760/21-K4 25-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനീരങാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സലീം എം മിഷാല മനസില

,പനീരാങാവ  പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനീരങാവ വിേലജില   പേരതയെട ഭാര് സകീന െക വി, മിഷാല മനസില ,പനീരാങാവ  പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKKD/10762/21-K4 25-01-2022
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    പനീരങാവ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െഷരീഫ  െക  െക

േകാമലകനമല െഹൗസ, പാലാഴി,ഗരവായരപന േകാേളജ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനീരങാവ വിേലജില   പേരതയെട മകന ൈഫജാസ െക

െക, േകാമലകനമല െഹൗസ, പാലാഴി,ഗരവായരപന േകാേളജ പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   പനീരങാവ 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സകീന െക വി (രണാം ഭാര്) ഭാര് 35

2 ഷിഫ ന എം (ആദ് ഭാര്യിെല മകള) മകള 28

3 നിഷ എം(ആദ് ഭാര്യിെല മകള) മകള 25

4 ഹസ ന എം(ആദ് ഭാര്യിെല മകള) മകള 21

5 മിഷാല എം( രണാം ഭാര്യിെല മകന) മകന 08

6 നഫീസ മാതാവ 75

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബബകര െക െക ഭരതാവ 61

2 ഷരീകത് എന പി എം മകള 41
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നമര:TLKKD/10877/21-K4 25-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ നടകണി പതര ,െഹൗസ

,ഒളവണ പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഒളവണ വിേലജില   പേരതയെട മകള ഷീജ , നടകണി പതര ,പൂര േമതല ,ഒളവണ പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-01-2021 -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:TLKKD/10878/21-K4 25-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനഹാസന െക കരിേങാള

ി െഹൗസ, പറകാടിരി, തലകളതര പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലകലതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഷ ഒ, കരിേങാളി െഹൗസ, പറകാടിരി,

തലകളതര പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   തലകലതര 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:TLKKD/9377/21-K4 25-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റീത ഹിമദീപ ബാലകഷന മിഥില

3 ൈഫജാസ െക െക മകന 36

4 സരജിന െക െക മകള 34

5 ഷഫീറ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഷ മകള 55

2 ഷാജ കമാര മകന 51

3 ഷീജ മകള 48

4 സേരഷ കമാര മകന 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഷ ഒ ഭാര് 61

2 രതീഷ െക മകന 36

3 ഷേനഷ പി മകന 34

4 ഷനലാല െക മകന 32
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,10/3462/എ,പാേറാപടി േറാഡ, േചവായര,േചവരമലം പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചവായര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഹിമദീപ

ബാലകഷന, മിഥില ,10/3462/എ,പാേറാപടി േറാഡ, േചവായര,േചവരമലം പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   െചവായര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-07-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹിമദീപ ബാലകഷന ഭരതാവ 72

2   മിലന ഹിമദീപ ബാലകഷന മകന 37

3  മിഥില ഹിമദീപ ബാലകഷന മകള 33
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKKD/12140/21-K4 27-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈമഥിലി പി െക പതംകഴിയില

 െഹൗസ, വഴിേപാക്,െനലിേകാട പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന അനീഷ കമാര പി െക, പതംകഴിയില

െഹൗസ, വഴിേപാക്,െനലിേകാട പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-03-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച്

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:TLKKD/13736/21-K4 27-01-2022
 
  േകാഴിേകാട താലകില   തലകലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബതള റഹീം  പി  പി

ദാറനജാത്, പറകാടിരി, തലകളതര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലകലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബള മനാഫ  വി െക, ദാറനജാത്,

പറകാടിരി, തലകളതര, േബാധിപിച അേപക   തലകലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള

ലിസില   കമ  നമര   5  നെറ    സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മിനി പി െക മകള 54

2 അനീഷ കമാര പി െക മകന 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷരജിന (ആദ് ഭാര്യെട മകള) മകള 39

2 ജലീന(ആദ് ഭാര്യെട മകള) മകള 38

3 അബള മനാഫ  വി െക(ആദ് ഭാര്യെട മകന) മകന 33

4 ൈസനബ മാതാവ 86

5 റംല ബീഗം (രണാം ഭാര്) ഭാര് 54

6 ഫാതിമ അമാന (രണാം ഭാര് യിെല മകള) മകള 08
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നമര:TLKKD/1055/2022-K4 27-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനീരങാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശീനന െക ൈകപറത്

െഹൗസ,ഗരവായരപന േകാേളജ. പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പനീരങാവ  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  സേലാചന പി,  ൈകപറത്

െഹൗസ,ഗരവായരപന േകാേളജ. പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   പനീരങാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-10-2021 -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:TLKKD/13809/21-K4 27-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െവേങറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിമല ശിവമഖ ,കരവിേശരി പി

ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െവേങറി വിേലജില   പേരതയെട മകന േഹമത റിേജായി ടി എം, ശിവമഖ ,കരവിേശരി പി ഒ, േബാധിപിച അേപക

െവേങറി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

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

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  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:TLKKD/621/2022-K4 27-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െവേങറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ആലി പി പി  െചറമനത

്  താഴം  െഹൗസ  ,േവേങരി  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവേങറി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഹറാബി , െചറമനത് താഴം െഹൗസ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-09-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന പി ഭാര് 53

2 അരജന െക മകന 30

3 അമിത െക മകള 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഹമത റിേജായി ടി എം മകന 34

2 അഹന ടി എം മകള 29
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഹറാബി  െക പി ഭാര് 51

2 െനഷ വ പി പി മകള 30

3 ഫരഹാദ പി പി മകന 26

4 ഫദവ പി പി മകള 20
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKKD/13545/21/K3 06-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമഷ കമാര െസൗമിനി നിവാസ

,  കളപറത്  പടികല,  െവസ്ഹില എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അരജന, െസൗമിനി നിവാസ, കളപറത്

പടികല, െവസ്ഹില, േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2021  -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:7863/21-K3 22-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീന െക.സി േസാഹം, േറായല

  എലേകവ-1  ജിബി,  ഏസ സിലവര സിങ്സ,  ചാലിയില,  മാങാവ പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ

കഷദാസന രാജ പി.െക, ഏസ സിലവര സിങ്സ, ചാലിയില, മാങാവ പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   വളയനാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:13552/21-K3 27-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷന മടപതി സബാഷ, ഈസ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രവിത തിരതിയില ഭാര് 47

2 ആദരശ മാേകാലത് മകന 27

3 അരജന മാേകാലത് മകന 20

4 െസൗമിനി മാേകാലത് മാതാവ 84

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഷദാസന രാജ പി.െക ഭരതാവ 64
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്  നടകാവ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കേചരി  വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ ഷീജിത്  എം,  താമരേശരി  പറമില, എരഞിപാലം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2021 -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:13534/21/k3 27-01-2022
 
  േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷന െപാറകാട്  െഹൗസ,

അരകിണര പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാവിതി, െപാറകാട് െഹൗസ, പതിയവീട പറമ്, അരകിണര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-2021 -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:186/22/K3 27-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധന േമപാടത് െഹൗസ,

മണര  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ചനകടി പി, േമപാടത് െഹൗസ, കടലണി പി.ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-12-1989  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി െക.പി ഭാര് 74

2 ഷീജിത് എം മകന 43

3 ഷീജ എം മകള 48

4 ഷീന എം മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി ഭാര് 64

2 സജിത പി മകള 49

3 സേരഷ ബാബ മകന 46
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 യേശാധ ഭാര് 83

2 ചനകടി പി മകന 56

3 പീതി പി മകള 47
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKKD/13548/21/K3 28-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമ തയില െഹൗസ, കയടിേതാട

,  വലിയേതാടം  പറമ്,  േബപര  േനാരത്  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതയെട --select-- പഭാകരന, തയില

െഹൗസ, കയടിേതാട, വലിയേതാടം പറമ്, , േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-07-2020 -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:TLKKD/13547/21/K3 28-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈബജ തചറകല െഹൗസ, േബപര

പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിഥ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േബപര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷിബിത സി.െക, േചലര കപാടന െകാടിവളപില, കടലണി, േബാധിപിച അേപക

േബപര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2017  -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:TLKKD/13531/21/K3 28-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായദീന േകായ പി.പി പളിപറായ

ി െഹൗസ, മേണാപാടം വയല, അരകിണര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഭാകരന മകന 60

2 ബാബ മകന 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷിബിത സി.െക ഭാര് 38

2 ഹരി േഗാവിന് ടി മകന 6
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റകിയാബി എ.ടി,  പളിപറായി െഹൗസ,

മേണാപാടം, അരകിണര, േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-06-2021  -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:TLKKD/13529/21/K3 28-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ േകായ കളതിങല

കളതിങല െഹൗസ,  ചാേകരികാട  പറമ്,  അരകിണര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈസനബി െക,

കളതിങല െഹൗസ, ചാേകരികാട പറമ്, േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-11-2020 -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:TLKKD/13551/21/K3 28-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസ നലാടത് 1/345 ബി,എം.സ,

െവസറരഹില പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മേനാജ എന, നലാടത്, വലിയെതാടി ഗാനിേരാഡ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-04-2009 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റകിയാബി എ.ടി ഭാര് 63

2 സഹറാബി മകള 40

3 യനസ മകന 38

4 അബള റഹിം പി.പി മകന 37

5 റഹിയാന മകള 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബി െക ഭാര് 70

2 അബള മനീര െക മകന 53

3 മഹമദ അഷറഫ െക മകന 51

4 നസീര  െക മകന 48
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: k3-1174/22 28-01-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Alikoya PANDIKASALA KANDI, BEYPORE (PO), Beypore

Village, Kozhikode Taluk of Kozhikode District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before TO

PRODUCE SAUDI ARABIA EMBASSY in respect of the legal  heirs of late MUHAMMED JABIR PANDIKASALA KANDI,

BEYPORE (PO) who expired on 03-12-2021 and that it has been reported to this office that the persons named in the

scheduled below are the legal heirs of the said late MUHAMMED JABIR. that it is proposed to issue a legal heirship

certificate according to this to the applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in

favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship

certificate should be filed in person before the Tahasildar , Kozhikode within 30 days from the date of publication of this

notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
No: K3-1173/22 28-01-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that ISMAIL C CHENGOT (H), KARAPARAMBA (PO), Beypor

e Village, Kozhikode Taluk of Kozhikode District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before TO

PRODUCE SAUDI ARABIA EMBASSY in respect of the legal  heirs of late SHABNA MUHAMMED JABIR PANDIKASALA

KANDY (H) BEYPORE (PO) who expired on 03-12-2021 and that it has been reported to this office that the persons

named in the scheduled below are the legal heirs of the said late SHABNA MUHAMMED JABIR. that it is proposed to issue

a legal heirship certificate according to this to the applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate

accordingly in favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said

legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar , Kozhikode within 30 days from the date of

publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will  not be

considered. 

 
SCHEDULE

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനില എന മകള 59

2 നിഷ സകമാര മകള 56

3 ശീല എന മകള 56

4 മേനാജ എന മകന 54

5 വിജ എന മകന 53

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Alikoya Father 67

2 HAFSA Mother 61

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age
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1 ISMAIL C Father 59

2 KADEEJA Mother 53
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKKD/14650/21-K4 27-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന െക പതനാഭം ,മണേകാട

പാടത്,  കനതപാലം  ഗരവായരപന േകാേളജ  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഒളവണ വിേലജില   പേരതയെട മകള സജന െക,

പതനാഭം ,മണേകാട പാടത്, കനതപാലം ഗരവായരപന േകാേളജ പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   ഒളവണ വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKKD/13854/21-K4 28-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി അമ വിളയാറമീതല

  ,തലകളതര,അനേശരി  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലകലതര വിേലജില   പേരതയെട മകന രാജന നായര വി എം, വിളയാറമീതല

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-10-2020 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന െക മകള 46

2 സ്പ െക മകള 41

3 സജന െക മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി മകള 63

2 രാജന നായര വി എം മകന 61

3 ബാലകഷന മകന 52

4 നിഷ (08//10/1987 ന മരണെപട മകള പഷ  എനവരെട
മകള)

പൗതി 41

5 ഷീന(08//10/1987 ന മരണെപട മകള പഷ  എനവരെട
മകള)

പൗതി 40
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നമര:TLKKD/14665/21-K4 28-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനന പി ജസീന മനസില

,  തലകളതര എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തലകലതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രജനി എസ എം, ജസീന മനസില, തലകളതര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2021 -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:TLKKD/14655/21-K4 28-01-2022
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െചലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  അകം  െക ക

െ  മനയംപറത്,  വാേകരി  െഹൗസ,  പാലത്  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചലനര വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ അലി മഹമദ

െക െക, മനയംപറത്, വാേകരി െഹൗസ, പാലത് പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   െചലനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-2021  -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:TLKKD/61/2022-K4 28-01-2022
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െവേങറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം സരള കഷകപ, െഹൗസ,

മീതല മേലാളി,കരവിേശരി  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവേങറി വിേലജില   പേരതയെട മകന ബിനീഷ കമാര, കഷകപ, െഹൗസ, മീതല

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

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രജനി എസ എം ഭാര് 52

2 ജസീന എസ എം മകള 31

3 ഹസീരാജ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അലി മഹമദ െക െക പിതാവ 48

2 ഹസീന എം പി മാതാവ 42
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പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ മകള 61

2 ഗിരീഷ കമാര പി വി മകന 59

3 ബിനീഷ കമാര പി വി മകന 43

4 അമത (03/08/2017 ന മരണെപട മകന േബബി എന
അജിത് കമാര എനവരെട മകള)

പൗതി 26

5 അഭിനന് എം എം(03/08/2017 ന മരണെപട മകന േബബി
എന അജിത് കമാര എനവരെട മകന)

പൗതൻ 23
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKKD/64/2022-K4 28-01-2022
 
  േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജന പി  വി  പടികപറത്

,പാലേകാട്  പറമ്,  ഒളവണ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒളവണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈബജ, പടികപറത് ,പാലേകാട് പറമ്,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-09-2019  -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:TLKKD/144/2022-K4 28-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഏലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യാസര ഷഹല െക കളങര

െഹൗസ,  എരഞികല  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏലതര വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ അബള അസീസ , കളങര െഹൗസ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2021 -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:TLKKD/147/2022-K4 28-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉമാേദവി ഭാര് 66

2 മിനി യ െക മകള 48

3 അജിത് പി വി മകന 46

4 ൈബജ പി വി മകന 44

5 ഗിരീഷ പി വി (12/08/2020 ന മരണെപട മകന) മകന -

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബള അസീസ പിതാവ 56

2 ഷംസാദ ബീഗം മാതാവ 46
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  േകാഴിേകാട  താലകില   െചലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരജിത്   എളയമാരി

മീതല,കണങര പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െചലനര വിേലജില   പേരതയെട ഭാര്  സനില വി  സി,  എളയമാരി  മീതല,കണങര പി  ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKKD/161/2022-K4 28-01-2022
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹകിം  െകാേലരി  െഹൗസ,

േചവരമലം പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െചവായര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  െഷറീന െക,  െകാേലരി  െഹൗസ, േചവരമലം പി  ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2018 -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:TLKKD/167/2022-K4 28-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനബ റഷീദ മനസില

കേചരി  ,തലകളതര  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലകലതര വിേലജില   പേരതയെട മകള റഷീദ, അല ഇറം ,തലകളതര പി ഒ,

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

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീല ഇ എം മാതാവ 65

2 സനില വി സി ഭാര് 34

3 കഷപിയ ഇ എം മകള 11

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െഷറീന െക ഭാര് 43

2 ഫാതിമ ഷഹാന പി മകള 18

3 മഹമദ ഷാഹിന പി മകന 21

4 സഫിയ മാതാവ 65

5 മഹമദ ഇസായില പിതാവ 71
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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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആലി വി െക ഭരതാവ 68

2 റഷീദ മകള 43

3 അബള സിയാദ മകന 42

4 ജൈനദ ആര എം മകന 38

5 ഫരീദ ആര എം മകള 35

6 ജംഷാദ മകന 34
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:13339/21 28-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നനമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരന മീതെല താേനാത്,

നനണ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    നനമന വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജി  ബാസ.എം.ടി,  മീതെല താേനാത്,  നനണ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-1989 -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:13341/21 28-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനന നായര െചറപാറ.പനേശര

ി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കാകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിശല.എന.ആര, െചറപാറ.പനേശരി, േബാധിപിച അേപക   കാകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-

03-2020 -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:7215/21 28-01-2022
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    െപരവയല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േലഖ.ടി.െക

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അംബജാകി ഭാര് 75

2 ഷാജി ബാസ.എം.ടി മകന 49

3 ഷിബ ബാസ.എം.ടി മകന 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േകാമള.പി ഭാര് 60

2 നിസല.എന.ആര മകള 40

3 നിശല.എന.ആര മകന 37
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ചിറാരിപറമത്,െപരവയല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    െപരവയല  വിേലജില    പേരതയെട  ഭരതാവ  വിജയന.എം,

ചിറാരിപറമത്,െപരവയല, േബാധിപിച അേപക   െപരവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2017 -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:1124/22 29-01-2022
 
  േകാഴിേകാട താലകില   മാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിേനശ.എം.എസ േകാടേശരി

േമതല,മാവര എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനി.െക, േകാടേശരി േമതല,മാവര, േബാധിപിച അേപക

മാവര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-10-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയന.എം ഭരതാവ 43

2 പവിത.എം മകള 16

3 അരജന കഷ.എം മകന 13

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മിനി.െക ഭാര് 46

2 അതല.എം മകന 22

3 അഭിേഷക.എം മകന 17
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKKD/8300/21-K4 29-01-2022
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െവേങറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രമണിഭായ പതിയപറമത്

പറമ്,േനതാജി, േപാവിഡനസ േകാേളജ േറാഡ, േവങരി പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവേങറി വിേലജില   പേരതയെട മകന റബിേനഷ പി,

കാടില പറമ്, േവങരി പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   െവേങറി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-04-2021 -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. 

 
നമര:TLKKD/13805/21-K4 29-01-2022
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െവേങറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണനകടി  കനിയിലതാഴം

െഹൗസ,കരവിേശരി പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവേങറി വിേലജില   പേരതനെറ മകള വനജ െക ടി, കനിയിലതാഴം െഹൗസ,കരവിേശരി പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-12-1984 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈറന മകള 52

2 റബിേനഷ പി മകന 48

3 േറാഷ നി പി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കമലാകി ഭാര് 79

2 വസന മകള 62

3 വതല മകള 61

4 വനജ െക ടി മകള 52

5 വിജയകമാര െക ടി മകന 46

6 വിദ്ാവതി െക ടി മകള 42

7 വിേനാദ കമാര െക ടി(28/07/2016 ന മരണെപട മകന) മകന -
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നമര:TLKKD/13811/21-K4 29-01-2022
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െവേങറി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീലാമ െവളര െവളര

െഹൗസ,സിവില  േസഷന  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവേങറി വിേലജില   പേരതയെട മകള േശാഭന പി, െവളര െഹൗസ,സിവില

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKKD/13812/21-K4 29-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമല ഗണപതി വാളേവകര ജ

ി  െക  ഡബിയ.  നിവാസ,െപാറമല െനലിേകാട  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ആനന് ജി

ഡബളിയ, ജി െക ഡബിയ. നിവാസ,െപാറമല െനലിേകാട പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2021 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKKD/13818/21-K4 29-01-2022
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െവേങറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീശാബി എ ആര െഹൗസ

,  പവാടില,  കാരപറമ്  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന പി മകള 58

2 അഞന (19/03/2005 ന മരണെപട മകന വി .ഉണികഷന
എനവരെട മകള)

പൗതി 22

3 ആതിര (19/03/2005 ന മരണെപട മകന വി .ഉണികഷന
എനവരെട മകള)

പൗതി 19

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗണപതി  െക ഡബളിയ ഭരതാവ 77

2 അനിത അഖില മകള 53

3 കഷ   ജി ഡബളിയ മകന 50

4  ആനന്   ജി  ഡബളിയ മകന 45
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവേങറി വിേലജില   പേരതയെട മകന അബള റഹീം  ടി,  എ ആര െഹൗസ,

പവാടില, കാരപറമ് പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   െവേങറി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബള റഹീം  ടി മകന 63
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:961/22 29-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാരത്ായനി അമ എേടാളി,

െപരമണ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരമണ വിേലജില   പേരതയെട മകള ശീേദവി, എേടാളി, െപരമണ, േബാധിപിച അേപക

െപരമണ വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2021  -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:K3-14579/2021 29-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അചയതന പി.െക സായ നിവാസ

, ആഴചവടം, പിഒ മാങാവ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രജലകി പി.െക, സായ നിവാസ, ആഴചവടം, പിഒ മാങാവ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി മകള 68

2 വിശ്നാഥന മകന 64

3 ഉണികഷന.ഇ മകന 60

4 വിശാല.ഇ മകള 58

5 പഭാവതി മകള 54

6 സാവിതി മകള 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രജലകി പി.െക ഭാര് 72

2 ഷീജ പി.െക മകള 47

3 സനിത പി.െക മകള 43
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നമര:െക3-119/22 29-01-2022
 
  േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഡാമനിക്  േജാസഫ

മറതിലാനികല,  കഷിഭവന േറാഡ,  രാമനാടകര  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അലന േജാ

െഡാമനിക്,  മറതിലാനികല, കഷിഭവന േറാഡ, രാമനാടകര പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-14577/21 29-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള െക.എം പതന വീട,

ചാലിയം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നഫ െസയദ, പതന വീട, ചാലിയം, േബാധിപിച അേപക

കടലണി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-09-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-14568/21 29-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരന നായര േമതല  പറമ

് െഹൗസ, െകാേമരി പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിേനാദ കമാര പിഎം., േമതല  പറമ് െഹൗസ, െകാേമരി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റബി െജയിംസ ഭാര് 55

2 അലന േജാ െഡാമനിക് മകന 25

3 ഐറിന ആനമരിയ െഡാമനിക് മകള 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബ റഹിമാന െക.എം പിതാവ 72

2 റാബിയ വി.ഇ.എം മാതാവ 63

3 നഫ െസയദ ഭാര് 29

4 ആദം അലി െക.എം മകന 6

5 ഈസ െക.എം മകന 3 മാസം
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പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   വളയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    25-04-2021  -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:െക3-14575/21 29-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജലാലദീന പി.ടി െഹൗസ, പരപില പി.

ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നഗരം വിേലജില   പേരതനെറ --select-- മഹമദ റജബ പി.ടി, പി.ടി െഹൗസ, പരപില പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   നഗരം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    16-06-2021  -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:െക3-14573/21 29-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതനാഭന എലമിലകാട് െഹൗസ

, േതാടമാരം, െപാകന് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള റബി ടി, പതകളം പടന, കാളര േറാഡ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2017  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീലവതി ഭാര് 66

2 ബിന എം.പി മകള 43

3 വിേനാദ കമാര എം.പി മകന 40

4 ബീന എം.പി മകള 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ െറൗഷാന പി.ടി മകള 32

2 മഹമദ റജബ പി.ടി മകന 23

3 ഫരിദ പി.എ ഭാര് 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:െക3-14571/21 29-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറാസലി എ.ടി പേനാകാരന

െഹൗസ, േമേതാടതാഴം, െകാേമരി പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതയെട മകള േറാേസരി പി.എല, പേനാകാരന

െഹൗസ, േമേതാടതാഴം, െകാേമരി പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   വളയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-02-2019 -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:െക3-14580/21 29-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പമീള േമെലെകാടകാട് വീട,

െചറവണര, ഫേറാക് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െചറവനര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ എ.െക ബാലകഷന, േമെലെകാടകാട്  വീട,

െചറവണര, ഫേറാക്, േബാധിപിച അേപക   െചറവനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-2021  -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:െക3-14578/21 29-01-2022
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   വളയനാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞായിന  പി  ഇ.പി

െഹൗസ,മാങാവ പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ അഷറഫ , എണപാടം െഹൗസ, േകാഴിേകാട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

1 മലിക വി ഭാര് 70

2 രേപഷ തടതില മകന 44

3 റബി ടി മകള 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േറാസലി എ.ടി മകള 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം.െക ബാലകഷന ഭരതാവ 69

2 എം.ബി പേബഷ മകന 39

01th February 2022Revenue Department4439
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



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:െക3-14576/21 29-01-2022
 
  േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റകാന സി.എന പടന െഹൗസ

,  കണങല,  മാലിേയകല  േറാഡ,  കലായി  പി.ഒ,   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നഗരം വിേലജില   പേരതയെട പിതാവ ഹംസേകായ പി.ടി,

സി.എന പടന െഹൗസ, കണങല,  കലായി പി.ഒ, ,  േബാധിപിച അേപക   നഗരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2021  -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:െക3-14574/21 29-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിനദാസന െക േകാടകളതില

പടിഞാറവീടില,  മണര  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കടലണി  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  ആനവലി,  േകാടകളതില

പടിഞാറവീടില, േബാധിപിച അേപക   കടലണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-03-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈസന ഭാര് 65

2 മഹമദ അഷറഫ മകന 53

3 റഷീദ ഇ.പി മകന 50

4 സാബിറ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹംസേകായ പി.ടി പിതാവ 63

2 റംലത് പി മാതാവ 57

3 ജംഷീര പി.പി ഭരതാവ 40

4 ഫാതിമ ജലവ മകള 15

5 ജസിം അഹമദ പി.പി മകന 10

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആനവലി ഭാര് 61
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നമര:െക3-14570/21 29-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷകമാര വി നനികഷന, മാങാവ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വളയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന കിരണ കഷന, നനികഷന, മാങാവ, േബാധിപിച അേപക   വളയനാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-151/22 29-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേതാറന െവളകണില വീട,

അരകിണര പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സേരാജിനി വി.െക, െവളകണില വീട, അരകിണര പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-09-2009 -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. 

 

2 സമിത െക മകള 43

3 അേജഷ െക മകന 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നനിനി െക.ടി ഭാര് 64

2 കിരണ കഷന മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി വി.െക ഭാര് 65

2 ഷീജ വി മകള 46

3 ൈബജ വി.െക മകള 43

4 ഷീബ വി മകള 40

5 ഷീന വി മകള 38

6 ബബിത വി.െക മകള 34
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:K3-14369/2021 29-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.െക. പതനാഭന 39/1528 ബി

,  ൈതകണി  പറമ്,  പതിയങാടി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയലകി എ.വി,  ൈതകണി പറമ്,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2012 -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:െക3-14370/21 29-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാകരന പി െവെട്രിതാഴത

് െഹൗസ, എടകാട പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ --select-- റീത, െവെട്രിതാഴത് െഹൗസ, എടകാട പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-10-2020 -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:െക3-1343/21 29-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയലകി എ.വി ഭാര് 72

2 ൈബജ എം.െക മകന 50

3 ബിഞ എം.െക മകന 49

4 വിജയന എം.പി മകന 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റീത ഭാര് 54

2 പിയങ സധാകരന മകള 29

3 രാഹല സധാകരന മകന 25
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 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതീഷ ആര രതീഷ ഭവന,

അതാണികല, എടകാട െവസ്ഹില  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ അനിത പസാദ, രതീഷ ഭവന,

അതാണികല, എടകാട െവസ്ഹില , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2021 -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:െക3-14371/21 29-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണന എം.പി വാലിയില

  െഹൗസ,  ഷീബാസ,  അതാണികല,  െവസ്ഹില  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീമതി ടി.പി,

വാലിയില െഹൗസ, ഷീബാസ, അതാണികല, െവസ്ഹില പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-11-2018 -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:െക3-14372/21 29-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി കേരാടിങര െഹൗസ

, എടകാട പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പതിയങാടി  വിേലജില   പേരതയെട മകള ജീഷ െക,  കേരാടിങര െഹൗസ,  എടകാട  പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-10-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിത പസാദ മാതാവ 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീമതി  ടി.പി ഭാര് 74

2 ഉഷാകമാരി മകള 52

3 പശാനന എം.പി മകന 49

4 ഷീബ എം.പി മകള 46
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നമര:െക3-14373/21 29-01-2022
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയപറമത്  ഉമയ

2/323,കിഴവനപറമ്,  നലളം  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവനര വിേലജില   പേരതയെട മകള സഹറാബി ഇ.പി, കിഴവനപറമ്, നലളം

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-01-2014  -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:െക3-14377/21 29-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാമി േതാടാംകനി െഹൗസ,

െകാളതറ പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െചറവനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മരളി  ടി,  േതാടാംകനി  െഹൗസ, െകാളതറ പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-1999 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജീഷ െക മകള 42

2 നിഷ െക മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇ.പി മഹമദ അഷറഫ മകന 50

2 ഇ.പി അബള കരീം മകന 48

3 സഹറാബി ഇ.പി മകള 45

4 എന. വി ജാഫര മകന 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േദഴ ടി ഭാര് 78

2 മരളി ടി മകന 62

3 രജനി ടി മകള 56

4 ൈഷലജ ടി മകള 55

5 റീജ ടി മകള 54
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നമര:ക3/14379/21 29-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ ശീഹരി െഹൗസ, പനയതട്

,  െകാളതറ  പി.ഒ,  സാമിയ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീജിത് സി, െചരാല െഹൗസ, ശീഹരി

െഹൗസ, പനയതട്, െകാളതറ പി.ഒ, , േബാധിപിച അേപക   െചറവനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2021 -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:െക3-14380/21 29-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ.െക അബ ഇ.െക െഹൗസ,

േമകനത്  പറമ്,  െചറവണര  പി.ഒ  ഫേറാക്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജ ഇ.െക,

ഇ.െക െഹൗസ, േമകനത് പറമ്, െചറവണര പി.ഒ ഫേറാക്, േബാധിപിച അേപക   െചറവനര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-2021 -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:െക3-14378/21 29-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അസള വി വടകയില െഹൗസ

,  െകാളതറ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറവനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അസര അലി വി, വടകയില കറവണിവയല, മദസങാടി

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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീല ഭാര് 57

2 സി. ശീജിത് മകന 35

3 സി ശീരാജ മകന 33

4 സി. ശീശാന് മകന 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റകിയ എം.സി ഭാര് 58

2 ഷാനിബ ഇ.െക മകള 36

3 ഷാജ ഇ.െക മകന 34

4 ഷിബില ഇ.െക മകള 33

5 ഷഹറ ഇ.െക മകള 23
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റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹസീന വി ഭാര് 53

2 അസ്ര അലി വി മകന 34

3 ജസീല മകള 32
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Thamarassery Taluk
]ckyw

\º¿ kn2˛14142/2015. 2021 HIvtSm-_¿ 20.

Xma-c-t»cn Xmeq-°n¬ cmtcmØv hnt√-Pn¬ Xma-kn-®n-cp∂ DtΩcyw DΩ, FS-h-eØv hoSv,
Xma -c -t»cn ]n. H. F∂h¿ 8˛5 -˛ 1954˛mw XobXn ac -W-a -S -™n-c n -°p -∂p.  ]tc -X -bpsS
A\-¥-cm-h-Imi k¿´n-^n-°-‰p-th≠n C{_mlnw s/o sambvXo≥Ip-™n, FS-h-eØv hoSv, Xma-c-t»cn
]n. H. t_m[n-∏n® At]£m Imcy-Øn¬ At\z-jWw \S-Øn-b-Xn¬ Xmsg- ]-d-bp-∂-h-cmWv
]tc-X-bpsS A\-¥-cm-h-Im-in-I-sf-∂v Adn-hm-bn-cn-°p-∂p.

{Ia \º¿ t]cv ]tc-X≥/]tc-X-bp-am-bp≈ _‘w hbkv

(1) (2) (3) (4)

1 Bbnj ac-W-s∏´ aI≥
sambvXo≥Ip-™n-bpsS aIƒ 83

2 ]mØpΩ ,, ,, 77

3 ssk\_ ,, ,, 73

4 A_vZp-d-ln-am≥ Ip´n ,, aI≥ 67

5 Dssk-bn≥ ,, ,, 64

6 apl-ΩZv ,, ,, 63

7 IZoP ,, aIƒ 60

8 kp-sseJ ,, ,, 58

9 A-_vZpƒ aPoZv ,, aI≥ 57

10 C{_mlnw ,, ,, 53

11 -a-dnb ,, aIƒ 49

12 DtΩØn DΩ ac-W-s∏´ aIƒ Ip™oa
DΩ-bpsS ac-W-s∏´ aI≥
ImXn-cn-°p´n lmPn-bpsS `mcy 97

13 Ip™oa DΩ ,, aIƒ 78

14 ]mØp-Ωbv DΩ ,, ,, 71

15 IZoP ,, ,, 69

16 C{_mlnw lmPn ,, aI≥ 61

17 apl-ΩZv ,, ,, 60

18 sambvXo≥Ip´n lmPn ac-W-s∏´ aIƒ Ip™oa
DΩbpsS ac-W-s∏´ aIƒ

DtΩcn DΩ-bpsS aI≥ 78

19 ]mØpΩ ,, aIƒ 74

20 ImXncn lmPn ,, aI≥ 69

21 A_q-_-°¿ ,, ,, 62

22- B-bnj ,, aIƒ 56
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(1) (2) (3) (4)

23 Sn. sI. Cºn-®-ΩXv ac-W-s∏´ aIƒ Ip™oa

lmPn DΩbpsS ac-W-s∏´ aIƒ

DΩø DΩ-bpsS aI≥ 74

24 Sn. sI. apl-ΩZv amÃ¿ ,, ,, 68

25 Sn. ]n. Ip™oa DΩ ,, aIƒ 80

26 ]mØp-Ωbn ,, ,, 61

27 A_vZp≈ ac-W-s∏´ aI-fpsS aIƒ

DΩø DΩ-bpsS ac-W-s∏´

aIƒ IZoP-bpsS aI≥ 57

28 sambvXo≥ ac-W-s∏´ aI-fpsS aIƒ

DΩø DΩ-bpsS ac-W-s∏´

aIƒ Bbn-j-°p-´n-bpsS aI≥ 60

29 A_vZpdln-am≥ ,, ,, 58

30 \^ok ,, aIƒ 55

31 A_vZpƒ aPoZv ,, aI≥ 54

32 A_vZpƒ \mk¿ ,, ,, 51

33 A_vZpƒ dkmJv ,, ,, 43

34 Bbnj ac-W-s∏´ aIƒ Ip™oa DΩ-bpsS

ac-W-s∏´ aIƒ DΩø DΩ-bpsS

ac-W-s∏´ aIƒ Bbn-i-°p-´n-bpsS

ac-W-s∏´ aI≥ lpssks‚ `mcy 57

35 apl-ΩZv kmPnXv ,, aI≥ 44

36 kmlnd ,, aIƒ 36

37 -km-PnZ ,, ,, 32

38 kmPnd ,, ,, 29

39 -]n. kn. C{_mlnw ac-W-s∏´ aIƒ ]mØp-Ωm_n

F∂-h-cpsS aI≥ 80

40 aqk amÃ¿ ,, aI≥ 77

41 ssk\_ ac-W-s∏´ aIƒ ]mØp-Ωm_nbpsS

ac-W-s∏´ aI≥

A_vZp-d-ln-am≥Ip-´n-bpsS `mcy 70

42 adnb ,, aIƒ 51

43 k^nb ,, ,, 50

44 ]mØpΩ ,, ,, 63
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45 IZoP ac-W-s∏´ aIƒ DΩø DΩ-bpsS

ac-W-s∏´ aI≥

AXr-am≥Ip-´n-bpsS `mcy 77

46 A_vZpƒ ImZ¿ ,, aI≥ 52

47 ]mØpΩ ,, aIƒ 52

48 ssk\_ ac-W-s∏´ aIƒ DΩø DΩ-bpsS

ac-W-s∏´ aI≥

AXr-am≥Ip-´n-bpsS aIƒ 50

49 A_vZpƒ kenw ,, aI≥ 44

50 k^nb ,, aIƒ 37

51 A_vZpƒ Akokv ,, aI≥ 34

52 Ip™n-sam-bvXo≥ ac-W-s∏´ aIƒ DΩø DΩ-bpsS

ac-W-s∏´ aI≥ tN°p--hns‚ aI-≥ 62

53 ]mØpΩ ,, aIƒ 67

54 A_vZpdln-am≥ ,, aI≥ 64

55 kpss_Z ,, aIƒ 64

56 sambvXo≥ ,, aI≥ 59

57 Bky ac-W-s∏´ aIfpsS aI≥

tN°p-hns‚ ac-W-s∏´

aI≥ apl-Ω-Zns‚ `mcy 57

58 Pm_n¿ ,, aI≥ 29

59 dko\ ,, aIƒ 28

60 Bbni ac-W-s∏´ aIƒ DΩø DΩ-bpsS

ac-W-s∏´ aIƒ

Ip™m-ØpΩ-bpsS aIƒ 74

61 A_vZp-d-ln-am≥ ,, aI≥ 65

62 sambvXo≥ ,, ,, 53

63 ssk\_ ,, aIƒ 51

64 A_q-_-°¿ ,, ,, 49

65 ]mØp-Ωbn ,, ,, 50

66 D -bn≥ ,, aI≥ 48

(1) (2) (3) (4)
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67 Bky ac-W-s∏´ aIfpsS aIƒ
Ip™m-ØpΩ-bpsS ac-W-s∏´

aI≥ apl-Ω-Zns‚ `mcy 53

68 kmPnZ ,, aIƒ 34

69 k^o\ ,, ,, 33

70 jaod ,, ,, 31

71 jm\n_ ,, ,, 29

72 Pkoe ,, ,, 26

73 Bbni ac-W-s∏´ aIfpsS aIƒ
Ip™m-ØpΩ-bpsS ac-W-s∏´

aI≥ djo-Zns‚ `mcy 43

74 lko\ ,, aIƒ 21

75 apl-ΩZv jm^n ,, aI≥ 22

76 lw\ ^mØna ,, aIƒ 07

ssa\-dpsS c£n-Xmhv {Ia \º¿ 73-˛-B-bni (am-Xm-hv).

ta¬∏ -d™ Ah-Im -in -Isf Dƒs∏-SpØn Hcp  A\-¥-cm -h -Imi k¿´n -^n -°‰ v

A\p-h-Zn-°p-∂-Xn¬ B¿s°-¶nepw Fs¥-¶nepw \nb-tam-Nn-X-amb XS- -ß-fp-s≠-¶n¬ Ah¿ Cu

]ckyw Kk-‰n¬ ]c-ky-s∏-Sp-Øp∂ XobXn apX¬ 30 Znh-k-Øn-\Iw Cu Hm^o-kn¬ lmP-cmbn

tcJm-aqew t_m[n-∏n-t°-≠-Xm-Wv. \n›nX ka-b-Øn-\p-ti-jhpw X]m¬am¿§hpw e`n-°p∂

Bt£-]-ßƒ kzoI-cn-°p-∂-X-√. Bt£-]-ßƒ e`n-°m-Ø-]£w At]-£-I\v A\-¥-cm-hImi

k¿´n--^n-°‰v A\p-h-Zn-°p-∂-Xm-sW∂v CXn-\m¬ F√m-h-scbpw Adn-bn-°p∂p.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)

Xma-c-t»-cn. Xl-io¬Zm¿.

(1) (2) (3) (4)
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKKD/13820/21-K4 31-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മകനന നമ്ാമറത് െഹൗസ,

േചളനര പി  ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചലനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന പകാശ ബാബ, നമ്ാമറത് െഹൗസ, േചളനര പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-01-1986 -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:TLKKD/13825/21-K4 31-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവന ൈവദ്ര പനേകാട്

െഹൗസ, േചളനര പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചലനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന പകാശന പി,  പനേകാട്  െഹൗസ, േചളനര പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-12-1992 -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:TLKKD/13848/21-K4 31-01-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പകാശ ബാബ മകന 73

2 േപംനാഥ മകന 70

3 രാജാറാണി (14/04//2016 ന മരണെപട മകള) മകള -

4 േബബി കിേഷാര എന െക(05/01/2020 ന മരണെപട മകന) മകന -

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േബബി സകമാരന മകന 56

2 പകാശന പി മകന 52

3 പി േപമരാജന മകന 48

4 മരളീധരന (16/11/2005 ന മരണെപട മകന മകന -
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 േകാഴിേകാട താലകില   െചലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജമാലദീന പി എടവന െഹൗസ,

കണങര പി ഒ ,േചളനര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചലനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈസനബ ഇ, എടവന െഹൗസ, കണങര പി ഒ ,േചളനര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-12-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

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

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKKD/13813/21-K4 31-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഷയ്  മഹമദ അക ബര ഉളര

 അമലം എഴതചന കണി പറമ്  ,െവളിമാടകന് പി  ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചവായര വിേലജില   പേരതനെറ മകള അഷീദ എം എ, എ

െക ജി  നഗര ,േമരികന് പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   െചവായര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-11-2019 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ ഇ ഭാര് 73

2 ൈലല പി മകള 56

3 വഹീദ ഇ മകള 54

4 റിയാസ ഇ മകന 46

5 സാഗിറ ഇ (27/09/2019 ന മരണെപട മകന ജാഫര
എനവരെട ഭാര് )

മകെന ഭാര് 41

6 നിദ ഫാതിമ ഇ (27/09/2019 ന മരണെപട മകന ജാഫര
എനവരെട  മകള )

പൗതി 23

7 ദിയാന ഇ(27/09/2019 ന മരണെപട മകന ജാഫര എനവരെട
മകള )

പൗതി 19

8 ആസിം മഹമദ ഇ(27/09/2019 ന മരണെപട മകന ജാഫര
എനവരെട  മകന )

പൗതൻ 11

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷംസാദ പി എം മകള 53

2 അഷീദ എം എ മകള 51

3 ഷഹനാസ മകള 47

4 നിഷിതാജ മകള 45

5 ആഷിക ബാന മകള 44
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നമര:TLKKD/13850/21-K4 31-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനസാദ സി വി കളിവളപില

മീതല  െഹൗസ,ഇരിങൂര,ജി  എ  േകാേളജ  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒളവണ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആയിഷത് നസറിയ

സി വി, കളിവളപില മീതല െഹൗസ,ഇരിങൂര,ജി എ േകാേളജ പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   ഒളവണ വിേലജ ഓഫീസര

   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-03-2021 -

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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKKD/13852/21-K4 31-01-2022
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷിഞ ടി  പി  എം 26/എ-16

,െക.എസ.എച്  .ബി  േകാളനി,മലാപറമ്  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചവായര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െഷജിന വി, മയഖം

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

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-11-2018 -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

6 െഷയക ഹസന സേഹാദരൻ 76

7 സഫിയാബി സേഹാദരി 76

8 ഷാഹിദഹക് എസ(29/04/2021 ന മരണെപട സേഹാദരി
റഖിയാബിയെട മകള)

അനനിരവൾ 55

9 െസയദ അബല ഹഖ(29/04/2021 ന മരണെപട സേഹാദരി
റഖിയാബിയെട മകള)

അനനിരവൻ 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷത് നസറിയ സി വി ഭാര് 24

2 ഫാതിമ  െസനഹ മകള 04

3 െസന ഫാതിമ മകള 04 മാസം

4 ബിച മാതാവ 56

5 അസറതല മനീര സേഹാദരൻ 37

6 സഫീന സി വി സേഹാദരി 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െഷജിന വി ഭാര് 37

2 മയഖ ഷിഞ മകള 09
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKKD/13853/21-K4 31-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഏലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശാല െചടിപറമത് െഹൗസ.

,  പതിയാപ,  പതിയങാടി  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏലതര വിേലജില   പേരതയെട മകന വിേനാദ കമാര, െചടിപറമത് െഹൗസ.,

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-01-2021 -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:TLKKD/162/2022-K4 31-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഏലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷന  താെഴ അറകല

െഹൗസ, കപകളതില,എലതര  പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഏലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഷീജ  െക െക,  താെഴ അറകല

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2015  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിേനാദ കമാര മകന 43

2 അനീഷ മകന 38

3 ഹരീഷ കമാര മകന 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈവജയനി െക െക മകള 51

2 ഷീജ  െക െക മകള 47

3 ദീപിക ടി (06/06/2008ന മരണെപട മകന മേനാജിെന ഭാര്) മകെന ഭാര് 42

4 അനനകഷന െക െക(06/06/2008ന മരണെപട മകന
മേനാജിെന മകന)

പൗതൻ 21

5 ആദിത്കഷ െക െക(06/06/2008ന മരണെപട മകന
മേനാജിെന മകന)

പൗതൻ 13
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നമര:TLKKD/164/2022-K4 31-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമസനരേമേനാന സി ടി

ദീപം,  േചവരമലം പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചവായര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക സി ആനനവലി, ദീപം,  േചവരമലം പി ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKKD/169/2022-K4 31-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റഖിയ േതാടതാറില െഹൗസ,

പാലത് പി ഒ, േചളനര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചലനര വിേലജില   പേരതയെട മകന അബല ഹമീദ, േതാടതാറില െഹൗസ, പാലത് പി ഒ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2018 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക സി ആനനവലി ഭാര് 76

2 െക സി അനിലകമാര മകന 53

3 െക െക ദീപിക  (27/11/2013 ന മരണെപട മകന
സനിലകമാര എനവരെട ഭാര്)

മകെന ഭാര് 51

4 ആദിത് എസ േമേനാന(27/11/2013 ന മരണെപട മകന
സനിലകമാര എനവരെട മകന)

പൗതൻ 23

5   ആദിത് എസ േമേനാന(27/11/2013 ന മരണെപട മകന
സനിലകമാര എനവരെട മകന)

പൗതൻ 15

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ മകന 57

2 ഹജേകായ മകന 55

3 അബല ഹമീദ മകന 50

4 അബല ബഷീര മകന 47

5 അബല നജീബ മകന 42

6 ൈലലത് മകള 41

7 സിറാജദീന മകന 34
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നമര:TLKKD/170/2022-K4 31-01-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായീന എം എം മളയത് മീതല

 െഹൗസ,മായനാട പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചലവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ അഷറഫ, മളയത് മീതല െഹൗസ,മായനാട പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആയിശകടി ഭാര് 69

2 അബള മജീദ മകന 51

3 ആയിഷ മകള 48

4 മഹമദ േകായ മകന 46

5 മഹമദ അഷറഫ മകന 45

6 അബളസലിം മകന 41
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