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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-7919/2021 13-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   തിേകാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞമദ ഹാജി s/o മമദ

വില്ാത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിേകാടി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന നൗഷാദ , വില്ാത്,പളികര , േബാധിപിച അേപക

തിേകാടി   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-1993  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ     രണാം ഭാര് ആമിനയെട മകൾ - 75

2 ബീവി      രണാം ഭാര് ആമിനയെട മകൾ - 68

3 ഷാഹിദ     രണാം ഭാര് ആമിനയെട മകൾ - 67

4 അബറഹിമാൻ രണാം ഭാര് ആമിനയെട മകൻ - 65

5 റസിയ       രണാം ഭാര് ആമിനയെട മകൾ - 62

6 ജാസിൻ    രണാം ഭാര് ആമിനയെട മകൾ - 61

7 നൗഷാദ     രണാം ഭാര് ആമിനയെട മകൻ - 58

8 നഫീസ ആദ്ഭാര് കഞായിശയെട മരണെപട മകൻ
മഹമദിെൻറ രണാം ഭാര്

- 65

9 സാബിറ ആദ്ഭാര് കഞായിശയെട മരണെപട മകൻ
മഹമദിെൻറ ആദ്ഭാര് കദീശയെട മകൾ

- 59

10 മഹമദ റാഫി ആദ്ഭാര് കഞായിശയെട മരണെപട മകൻ
മഹമദിെൻറ ആദ്ഭാര് കദീശയെട മകൻ

- 58

11 ഫിേറാസ ആദ്ഭാര് കഞായിശയെട മരണെപട മകൻ
മഹമദിെൻറ ആദ്ഭാര് കദീശയെട മകൻ

- 54

12 സൗദ ആദ്ഭാര് കഞായിശയെട മരണെപട മകൻ
മഹമദിെൻറ ആദ്ഭാര് കദീശയെടമകൾ

- 52

13 നബീസ ആദ്ഭാര് കഞായിശയെട മരണെപട
മകൻെമായതീെൻറആദ്ഭാര്

- 71

14 റഖിയ ആദ്ഭാര് കഞായിശയെട മരണെപട
മകൻെമായതീെൻറആദ്ഭാര് നബീസയെട മകൾ

- 59

15 ഷമീമ ആദ്ഭാര് കഞായിശയെട മരണെപട
മകൻെമായതീെൻറആദ്ഭാര് നബീസയെട മകൾ

- 54

16 ഷംസദീൻ ആദ്ഭാര് കഞായിശയെട മരണെപട
മകൻെമായതീെൻറആദ്ഭാര് നബീസയെടമകൻ

- 53

17 ൈഫസൽ ആദ്ഭാര് കഞായിശയെട മരണെപട
മകൻെമായതീെൻറആദ്ഭാര് നബീസയെടമകൻ

- 53
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18 ൈസറബാന  ആദ്ഭാര് കഞായിശയെട മരണെപട
മകൻെമായതീെൻറരണാം ഭാര്

- 53

19 ജൈനസ ആദ്ഭാര് കഞായിശയെട മരണെപട
മകൻെമായതീെൻറരണാംഭാര്ൈസറാബാനവിെൻറ മകൻ

- 38

20 ജംഷീദ ആദ്ഭാര് കഞായിശയെട മരണെപട
മകൻെമായതീെൻറരണാംഭാര്ൈസറാബാനവിെൻറ മകൻ

- 36

21 നഫീസ ആദ്ഭാര് കഞായിശയെട മരണെപട മകൻ
അൈസനാറിെൻറ ഭാര്

- 67

22 ഷഹസ സലീം ആദ്ഭാര് കഞായിശയെട മരണെപട മകൻ
അൈസനാറിെൻറ മകൾ

- 49

23 ജമാന ആദ്ഭാര് കഞായിശയെട മരണെപട മകൻ
അൈസനാറിെൻറ മകൾ

- 46
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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 3 -7027/ 2021 03-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   അവിടനൂര വിേലജില അവിടനലർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിനി

w/o  ദാേമാദരൻ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അവിടനൂര വിേലജില   പേരതയെട മകന ദീേപഷ , േചാലയകൽ പാതിപാറ അവിടനലർ പി ഒ

, േബാധിപിച അേപക   അവിടനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മ

രണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-11-2020  -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:ജി 3 -7838/ 2021 03-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   ഇരിങല വിേലജില ഇരിങൽ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ s/

o അൈസനാർ  െചറിയ കേണാത് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരിങല വിേലജില   പേരതനെറ മകന റഹീസ സി െക , െചറിയ കേണാത്

ഇരിങൽ േകാടകൽ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ഇരിങല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

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:ജി 3 -8025/ 2021 09-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദാേമാദരൻ ഭരതാവ 67

2 ദീപ മകള 38

3 ദീേപഷ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ ഭാര് 65

2 അബൾ സലീം മകന 52

3 െസലീന മകള 44

4 റിയാസ മകന 43

5 റഹീസ മകന 41
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 െകായിലാണി താലകില   മടാടി  വിേലജില െവളറകാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ s/

o െപരചൻ  മനത് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  മടാടി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മാണി , മനത് ഹൗസ മടാടി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

മടാടി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-02-1992 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 3 -6843/ 2021 10-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   വിയര വിേലജില മനമംഗലം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത്ായനി w/

o ബാലകഷൻ  കണിയാം കളതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിയര വിേലജില   പേരതയെട മകന ജയപകാശ പി ബി , കണിയാംകളതിൽ

ശീവിഹാർ മടാടി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-07-2012 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 3 -3982/ 2021 10-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   പേയാളി വിേലജില കണംകളം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചറിയാകൻ

d/o  േകാര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേയാളി വിേലജില   പേരതയെട മകൻ ബിജ പി , വടെക നടവിേലരി പേയാളി , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-01-1993  -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 മാണി ഭാര് 73

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയപകാശ പി ബി മകന 60

2 ഷാജിേമാഹൻ െക ബി മകന 55

3 ബീന െക ബി മകള 50

4 മിനി െക ബി മകള 50
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നമര:ജി 3 -7847/ 2021 11-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   െചേങാടകാവ വിേലജില എളാേടരി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ

െക  പി  s/o  െചേകാടി   കിഴെകേപാതൻ  കയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചേങാടകാവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഭയ

തഷാർ ടി സി , കിഴെക േപാതൻ കയിൽ എളാേടരി േമലര പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചേങാടകാവ വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 3 -7849/ 2021 11-11-2021
 
  െകായിലാണി  താലകില    ഉളിേയരി  വിേലജില  െകായകാട  േദശത്   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ

നാരായണൻ  എൻ  െക  s/o  പാചണി   നടവിലകണി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഉളിേയരി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനീഷ ,

നടവിലകണി ഒറവിൽ പി ഒ ഉളിേയരി , േബാധിപിച അേപക   ഉളിേയരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-11-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജലജ മകള 51

2 സവിത മകള 47

3 ബിജ മകന 45

4 അനീഷ (മരണെപട മകൾ മലികയെട മകൻ) പൗതൻ 40

5 അജിഷ  (മരണെപട മകൾ മലികയെട മകൾ) പൗതി 36

6 അഖിൽ (മരണെപട മകൾ മലികയെട മകൻ) പൗതൻ 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഭയ തഷാർ ടി സി മകന 25

2 അൈദ്ത തഷാർ ടി സി മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല ഭാര് 56

2 അനീഷ മകന 37

3 ലിനീഷ മകന 34

4 ലീന മകള 31
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നമര:ജി 3 -7852/ 2021 11-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   ഉളിേയരി  വിേലജില മേണാത് േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാല

ൻ  നായർ  s/o  ഇകണൻ  നായർ   കീർതി  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉളിേയരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സേരാജിനി അമ ,

കീർതി ഹൗസ ഉളിേയരി , േബാധിപിച അേപക   ഉളിേയരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-12-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി അമ ഭാര് 65

2 ശീജ മകള 46

3 ൈഷജ മകള 43
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NOTICE

 
നമര:ജി 2 -7727/ 2021 10-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   േമഞാണ്ം  വിേലജില േമഞാണ്ം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസഫ s/

o മമ  െവളിേയാടൻകണി േമഞാണ്ം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േമഞാണ്ം വിേലജില   പേരതനെറ മകള മാഷിത ,  െവളിേയാടൻകണി

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-04-2009  -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:ജി 2 -7730/ 2021 11-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   ചങേരാത് വിേലജില ചങേരാത് േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണ

ി അമ w/o കഞികഷൻ നായർ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ചങേരാത്  വിേലജില   പേരതയെട മകന വിജയരാഘവൻ ,  എടതിൽ

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-11-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -7904/ 2021 12-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാഷിത മകള 35

2 സബിന മകള 34

3 മഹമദലി മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്യനി അമ മകള 74

2 നാരായണൻ വി പി മകന 69

3 ശീധരൻ ഇ മകന 65

4 പതനാഭൻ ഇ മകന 63

5 വിജയരാഘവൻ ഇ മകന 60

14th December 2021Revenue Department16969
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
  െകായിലാണി  താലകില   െകാഴകൂര വിേലജില െകാഴകൂർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

രാധ d/o കണൻ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െകാഴകൂര വിേലജില   പേരതയെട മകള മീന ,  െവങിേലരി  താഴകനി  െകാഴകൂർ പി  ഒ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-01-2019  -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:ജി 3 -7844/ 2021 12-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   മടാടി വിേലജില മചകന് േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാസില d/o ഇമിച

ി  ആലി   െചറവത്  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടാടി  വിേലജില   പേരതയെട പിതാവ ഇമിചി ആലി , െചറവത് ഹൗസ മചകന്

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 3 -8054/ 2021 13-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   ഇരിങല വിേലജില ഇരിങൽ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷംസദീൻ s/

o  കഞാമ   പഴിയിൽ  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരിങല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജമീല , പഴിയിൽ ഹൗസ ഇരിങൽ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-12-2020 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീന മകള 46

2 ബിന മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇമിചി ആലി പിതാവ 52

2 റംല മാതാവ 44

3 ഷംനീർ ഭരതാവ 37

4 ൈഫഹ മകള 04
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല ഭാര് 50

2 ഷാജിറ മകള 37

3 സജിന മകള 34

4 മഹമദ സേഹാദരൻ 71

5 ആസ് സേഹാദരി 70

6 റഖിയ സേഹാദരി 60

7 ആയിഷ സേഹാദരി 55

8 ൈസനൽ ആബിദീൻ സേഹാദരൻ 53
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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-7942/2021 11-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   െചേങാടകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിപകി s/o മഹമദ

പേനാളിെപായിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചേങാടകാവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മമതേകായ , പേനാളി പറമിൽ ,എടകളം പി ഒ ,

േബാധിപിച അേപക   െചേങാടകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    30-10-2000  -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:ജി3-7188/2021 11-11-2021
 
  െകായിലാണി താലകില   പനലയാനി   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻ ഉണി s/o

ദാേമാദരൻ  നമതിരി   നീലമന   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനലയാനി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഭിനവകഷൻ വി എൻ , നീലമന

പനലായനി ,െകായിലാണി , േബാധിപിച അേപക   പനലയാനി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് 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 മമതേകായ മകന 65

2 അബബകർ മകന 60

3 സഫിയ മകള 55

4 ൈമമനത് ബീവി മകള 51

5 സഹറ മകള 49

6 ൈസനബ മകള 44

7 െസറീന മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിതകമാരി ഭാര് 56

2 അനഘ വി എൻ മകള 33

3 അഭിനവകഷൻ വി എൻ മകന 29
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നമര:ജി3-7839/2021 11-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   െചേങാടകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടികഷൻ നായർ s/o ഉണ

ി  നായർ  ,  മീതൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചേങാടകാവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ലിേനഷ െക എം , മീതൽ ഹൗസ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-10-2020 -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:ജി3-7842/ 2021 11-11-2021
 
  െകായിലാണി താലകില   അവിടനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ നായർ s/o

േഗാപാലൻ നായർ  തകറിേശരി േദശത് െപരിേഞരികണി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അവിടനൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഭിലാഷ പി

െക , െപരിേഞരികണി ഹൗസ ,പനത് പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   അവിടനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2021  -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:ജി3-7841/ 2021 11-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   േകാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ s/o കഞിരാമൻ  നരയംകള

ം േദശത്,മണെകാലി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സേലാചന ,  മണെകാലി ,മലാട പി  ഒ ,നരയംകളം ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-02-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല എം ഭാര് 63

2 ലീന െക എം മകള 42

3 ലിേനഷ െക എം മകന 39

4 ലസിത െക എം മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി ഭാര് 68

2 അഭിലാഷ പി െക മകന 42
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ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-7846/2021 11-11-2021
 
  െകായിലാണി  താലകില   െചേങാടകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരൻ നായർ s/

o കഞിരാമൻ നായർ ,   േചലിയ േദശം,  കിഴെക വളപിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചേങാടകാവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വതല ,

കിഴെക വളപിൽ ,േചലിയ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചേങാടകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    18-11-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന ഭാര് 55

2 സര് മകള 34

3 നകത രജലാൽ   (മരണെപട മകൾ രമ്യെട മകൾ ) പൗതി 5

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതല ഭാര് 71

2 വിേനാദ മകന 51

3 വിനീത മകള 48

4 സീമ മകള 44
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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-7845 / 2021 12-11-2021
 
  െകായിലാണി താലകില   അവിടനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവി  അമ w/o േഗാ

പാലൻ  നായർ   പനത്  േദശത്  ,കറിേയാറകണി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അവിടനൂര വിേലജില   പേരതയെട മകന സദാനനൻ

നായർ , കറിേയാറകണി ,പനത് പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   അവിടനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവക

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

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-7179/2021 12-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   മടാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായതീൻ s/o അസൻ മൗലവി

വീരവേഞരി േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സലീം , മലവയൽകനി ,കടലർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

മടാടി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2008  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സദാനനൻ നായർ മകന 67

2 രവീനൻ നായർ മകന 63

3 തങമണി മകള 59

4 റീജ മകള 53

5 റീന മകള 50

6 വിപിൻ നാഥ    ( മരണെപട മകൻ വിശ്നാഥെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സവാദ     മരണെപട ആദ്ഭാര് സഫിയയെട മകന 42

2 സലീം      മരണെപട ആദ്ഭാര് സഫിയയെട മകന 36

3 നസീറ                   രണാം ഭാര് 46

4 ഷഹീർ    രണാംഭാര് നസീറയെട മകന 26
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നമര:ജി3-7997/2021 13-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   പേയാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിേയാമ d/o മമത   േമലടി

േദശത്  െചട്ാo   വീടിൽ  താമസികം  പീടികപറമിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേയാളി വിേലജില   പേരതയെട മകന മമ , െചട്ാo

വീടിൽ ,പേയാളി പി ഒ   , േബാധിപിച അേപക   പേയാളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-09-2010  -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:ജി3-7947/2021 13-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   ഉളിേയരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിനി w/o ചനൻ  െചറകാവി

ൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉളിേയരി   വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ചനൻ , െചറകാവിൽ ,ഉളിേയരി , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-03-2014  -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:ജി3-8045/ 2021 13-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   മടാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അചതൻ എം s/o കഷൻ നായർ

മാണിേകാത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കാർത്ായനി , മാണിേകാത് ,മചകന് പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-02-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

5 സഹദ    രണാംഭാര് നസീറയെട മകന 21

6 അബൾ സമദ രണാംഭാര് നസീറയെട മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മമ മകന 76

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനൻ ഭരതാവ 52

2 േസഹ മകള 23

3 രാഹൽ മകന 20
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ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-7948/2021 13-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   മടാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലതീഫ  െക വി കളരിവളപിൽ ഹൗ

സ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മടാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െബൻസീന , കളരിവളപിൽ ഹൗസ ,മടാടി േനാർത് പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

മടാടി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-03-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി ഭാര് 57

2 ഷർളി മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െബൻസീന ഭാര് 35

2 മഹമദ ഹസിൻ മകന 11

3 മഹമദ ലിസാൻ മകന 9

4 സൈബദ മാതാവ 52
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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-7945 / 2021 13-11-2021
 
  െകായിലാണി  താലകില   കായണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജീവ  s/o  നാരായണൻ

േകേളാത് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കായണ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രജില , േകേളാത് ഹൗസ ,മാടേനാട പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29  -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:ജി\3-7943 / 2021 13-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   തിേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉഷ w/o ബാലകഷൻ  പളികര

േദശത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിേകാടി  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സനീപ , താഴെത പറമത് ഹൗസ ,പളികര ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രജില ഭാര് 44

2 സിദാർത് മകന 20

3 േദവപിയ മകള 16

4 ഹരിനന് മകന 14

5 നാരായണി മാതാവ 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലകഷൻ ഭരതാവ 80

2 സഞന മകള 41

3 സനീപ മകന 40

4 േസാഷന മകള 37
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നമര:ജി3-8046 / 2021 13-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   ബാലേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാകരൻ s/o േഗാവിനൻ

നായർ  തിയകനമൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ബാലേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഖിൽ യ എസ , തിയകനമൽ ,തരത്ാട പി ഒ ,

േബാധിപിച അേപക   ബാലേശരി 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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-7944 /2021 13-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   െചേങാട്കാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി അമ വി എം സി d/

o  ഉണി  നായർ  വീര്ങര ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചേങാടകാവ വിേലജില   പേരതയെട മകള വതല വി , വീര്ങര ഹൗസ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-2018 -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:ജി3-7900 / 2021 03-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   േപരാമ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീേദവി വി d/o അനന വാര്ർ

കിളിയമിലായി േദശത് വിഥീശ്രത്,തേണാറപാറ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േപരാമ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനീഷ കമാർ വി ,

വിഥീശ്രത്,തേണാറപാറ പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   േപരാമ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി അമ മാതാവ 83

2 ഉഷാകമാരി ഭാര് 53

3 അഖിൽ യ എസ മകന 33

4 അനഘ യഎസ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതല വി മകള 70

2 ൈശലജ വി മകള 57

3 അരവിനാകൻ വീര്ങര മകന 54

4 അരൺ വി  (മരണെപട മകൻ രാമചനെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 29

5 സഞയ വി (മരണെപട മകൻ രാമചനെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 26
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നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ കമാർ വി മകന 56

2 സനീഷ കമാർ വി മകന 43

16980 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2021


		2021-12-14T14:33:28+0530
	Salim A




