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NOTICE

 
നമര:െക3-9520/2021 21-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാേടാളി ചന  േതാേടാളി

ഹൗസ മണർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന േഗാപാലകഷൻ േശണിക േതാേടാളി ഹൗസ മണർ പി ഒ േബാധിപിച അേപക

കടലണി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന  13-12-1999-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. 

 
നമര:െക3-9521/2021 21-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീശബി പി ഐ  15/1643,പി ഐ

ഹൗസ എം െക േറാഡ  ഇടിയാങര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള പി ഐ റസിയ പി ഐ ഹൗസ ഇടിയാങര േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ    26-09-2017-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങം ഭാര് 78

2 േഗാപാലകഷൻ മകന 58

3 ജയലകി മകള 53

4 രേമശൻ മകന 50

5 റീന മകള 47

6 നിഷ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉമർേകായ മകന 70

2 ആമിനബി മകള 67

3 അബദൽ സമദ മകന 64

4 റസിയ മകള 62

23th November 2021Revenue Department13895
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നമര:െക3-9522/2021 21-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഗണൻ പി  പരീകാടിൽ ഹൗസ

്  നൂർ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള ഐശ്ര് പി എം പരീകാടിൽ ഹൗസ നൂർ ഫേറാക് േബാധിപിച അേപക

ഫേറാക്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2021-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:െക3-9524/2021 21-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ േകായ ടി സി  പറമിൽ

ഹൗസ ചാലിയം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ഇയാതടി പറമിൽ ഹൗസ ചാലിയം പി ഒ േബാധിപിച അേപക   കടലണി വിേലജ

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

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. 

5 ആയിശബി മകള 59

6 ഉമയബി മകള 58

7 ഇഫ്തികർ മകന 57

8 ൈലല നസീർ മകള 53

9 സനീന േകായ െമായീൻ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന മാതാവ 80

2 േകാമളവലി പി എം ഭാര് 57

3 ഐശ്ര് പി എം മകള 31

4 ൈചതന് പി എം മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇയാതടി ഭാര് 64

2 മറിയംബി മകള 48

3 ആയിഷ മകള 46

4 അസ മകള 45

5 സാഹിറ മകള 43

6 ഫാതിമ സഹറ മകള 42
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നമര:െക3-9525/2021 21-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പേയരി ശാരദ  H No.17/737,ലകി

നിവാസ പാവ മണി േറാഡ പതിയറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന സധർമജൻ H No.17/737,ലകി നിവാസ പതിയറ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   19-11-1992-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:െക3-9526/2021 21-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലളിത  തറമൽ പേടൽതാഴം

െപാകന് പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള മൻജ തറമൽ പേടൽതാഴം െപാകന് പി ഒ േബാധിപിച അേപക   വളയനാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാൾ     01-08-2020-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-9527/2021 21-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    വളയനാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േഗാപാലൻ  ജി  െക

7 സമീറ മകള 38

8 ൈഹറനിസ മകള 36

9 െജസീറ മകള 31

10 ഖദീജ സേഹാദരി 61

11 ബീഫാതിമ സേഹാദരി 59

12 കഞിമഹമദ സേഹാദരൻ 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധർമജൻ മകന 63

2 സഷമകമാർ പി മകന 61

3 സകന് മകള 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിജി മകള 42

2 മൻജ മകള 38

23th November 2021Revenue Department13897
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ണപതികനമൽ കാഞിരങാട്  മീതൽ െകാേമരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള സഷമ ഗണപതികനമൽ കാഞിരങാട്

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2000-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-9528/2021 21-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജീവൻ  ഋത ഹൗസ െകാേമര

ി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് സബിത, ഋത ഹൗസ െകാേമരി പി ഒ േബാധിപിച അേപക   വളയനാട വിേലജ

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

04-2017-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-9529/2021 21-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    നഗരം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ടി  പി  കമാരി   2-െഗയിറ്

േകാർപേറഷൻ  േകാളനി  അരബിന്േഘാഷ  േറാഡ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള കലന എ  2-െഗയിറ് േകാർപേറഷൻ

േകാളനി അരബിന്േഘാഷ േറാഡ  േബാധിപിച അേപക   നഗരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    31-07-2017-ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരള മകള 57

2 രാധാമണി മകള 52

3 അജിത മകള 51

4 സഷമ മകള 50

5 പജീഷ മകന 44

6 പജിന മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിലാസിനി മാതാവ 69

2 സബിത ഭാര് 41

3 േരാഹിത് രാജ മകന 21

4 േരാഷന മകള 18
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ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-9530/2021 21-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവരാജൻ പി  തപസ് കരിയാൽ

ൈലൻ െചറടി േറാഡ ബീച് കാലികറ് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന സമിത േദവരാജൻ തപസ് കരിയാൽ ൈലൻ െചറടി േറാഡ

ബീച് പി ഒ േബാധിപിച അേപക   നഗരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-11-2020-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കലന എ മകള 45

2 സരജ എ മകന 37

3 ഷിേജാഷ എ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഐറ േദവരാജൻ ഭാര് 72

2 സപന േദവരാജൻ മകള 53

3 സമിത േദവരാജൻ മകന 50

23th November 2021Revenue Department13899
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-9532/2021 21-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ചാതകടി  കറവൻ വീട പറമ്

പാവമണി  േറാഡ  പതിയറ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന സധർമജൻ ലകി നിവാസ പതിയറ പി ഒ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-07-1984-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. 

 
നമര:െക3-9533/2021 21-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദ റഹാൻ  തപായംെതാട

ി  ഹൗസ  െവസ്  ഹിൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന നിസാർ െക തപായംെതാടി  ഹൗസ െവസ് ഹിൽ പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-09-2017-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3 -9535/2021 21-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലിേകായ എം പി  15/1231-ഷംഷീ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധർമജൻ മകന 63

2 സഷമ കമാർ പി മകന 61

3 സകന് പി മകന 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റംലത് ടി പി ഭാര് 67

2 നിസാർ െക മകന 48

3 സജീത െക മകള 46
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ർ മൻസിൽ മാളിേയകൽ േറാഡ കണങൽ കലായി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ഷംഷീർ എം പി  ഷംഷീർ മൻസിൽ

മാളിേയകൽ േറാഡ കണങൽ കലായി േബാധിപിച അേപക   നഗരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2019-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 സഹറാബി ഭാര് 64

2 ഷംഷീർ എം പി മകന 47

3 റീസാനത് എം പി മകള 46

4 ൈഹറനീസ എം പി മകള 40
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 3 -9514 / 2021 21-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ ലതീഫ െക എം  പപാസ

്  ഹൗസ ,വടപറമ്  ,ചാലിയം  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈലല വി , പപാസ ഹൗസ ,വടപറമ്

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2021 -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:െക 3 -9515 / 2021 21-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹൻ ദാസൻ െക എം  ദീഷമ

ാ നിവാസ െതഴതംകണി ,നൂർ ,ഫേറാക്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായ

ി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഫേറാക വിേലജില   പേരതനെറ മകന ദിജിൻദാസ െക എം , ദീഷ നിവാസ

,നൂർ ,ഫേറാക് , േബാധിപിച അേപക   ഫേറാക വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

്ന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -9516 / 2021 21-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈലല വി ഭാര് 56

2 മഹാജീർ െക എം മകന 37

3 മൻതാഖിർ െക എം മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഷമ െക ഭാര് 54

2 ദിജിൻ ദാസ െക എം മകന 35

3 ദീഷമ െക എം മകള 32

4 ദമയനി മാതാവ 82
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 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ കടി ടി ടി ,15 / 310 , ടി ടി

ഹൗസ  ,മരകാൻകടവപറമ്  ,മഖദാർ  ,കലായി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നഗരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ഇർഫാൻ , ടി

ടി ഹൗസ ,മരകാൻകടവപറമ് ,മഖദാർ ,കലായി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   നഗരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-02-2018  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -9517 / 2021 21-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടൻ ടി   തറമൽ ഹൗസ

,പേടൽതാഴം  ,െപാകന്  പി  ഒ  ,  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള മൻജ , തറമൽ ഹൗസ ,പേടൽതാഴം

,െപാകന് പി ഒ ,മാങാവ , േബാധിപിച അേപക   വളയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3 -9518 / 2021 21-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നമാല ഭാസകരൻ  നമാല ഹൗസ

് ,ചാലിയം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാധാകഷൻ എൻ , നമാല ഹൗസ ,ചാലിയം പി  ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-10-2002 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബൾകീസ ഭാര് 56

2 സനിത മകള 41

3 മഹമദ ഇസഹാക് മകന 40

4 സജിത മകള 37

5 മഹമദ ഇർഷാദ മകന 33

6 മഹമദ ഇർഫാൻ മകന 31

7 മനീറ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിജി മകള 42

2 മൻജ മകള 38
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ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി ഭാര് 73

2 രാധാകഷൻ മകന 57
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:റഫ. െക. 5 -TLKKD 9229 / 2021 20-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻകടി നായർ  േമെകാടി

,  പലാളർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടവര വിേലജില   പേരതനെറ മകള രാജലകി , േമെകാടി , പലാളർ , േബാധിപിച അേപക

മടവര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-1967  -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:റഫ .െക 5 -TLKKD  9204 / 2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ  പതകടി , കനമംഗലം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കനമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണി , പതകടി , കനമംഗലം , േബാധിപിച അേപക   കനമംഗലം വിേലജ

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

04-2002 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:റഫ . െക .5 - TLKKD 9205 / 2021 20-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനൻ നായർ മകന 64

2 രഗമിണി  എം മകള 61

3 രാധ അമ മകള 58

4 രാജലകി മകള 54

5 വതല (മരണെപട  മകൻ  ഗംഗാധരൻ  നായരെട  ഭാര് ) മകെന ഭാര് 61

6 ധന് (മരണെപട  മകൻ  ഗംഗാധരൻ  നായരെട   മകൾ ) പൗതി 36

7 ധനീഷ (മരണെപട  മകൻ  ഗംഗാധരൻ  നായരെട മകൻ ) പൗതൻ 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി ഭാര് 49
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 േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി അമ  േമെകാടി , പലാളർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മടവര വിേലജില   പേരതയെട മകള രാജലകി , േമെകാടി , പലാളർ , േബാധിപിച അേപക   മടവര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-2002 -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:റഫ  െക 5 - TLKKD  9203 / 2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ  പി  പടാളിയിൽ , കാരന

ർ ,കനമംഗലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കനമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന പശാന് , പടാളിയിൽ , കാരനർ , േബാധിപിച അേപക

കനമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:റഫ  െക 5 -9200 / 2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കറവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരൻ  ഇടിയലത  താഴത്

കരവടർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കറവടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന േമാഹനൻ എം ,  ഇടിയലത  താഴത്   കരവടർ ,

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനൻ  നായർ മകന 64

2 രഗമിണി  എം മകള 61

3 രാധ അമ മകള 58

4 രാജലകി മകള 54

5 വതല (മരണെപട  മകൻ  ഗംഗാധരൻ നായരെട  ഭാര് ) മകെന ഭാര് 61

6 ധന് (മരണെപട  മകൻ  ഗംഗാധരൻ നായരെട മകൾ ) പൗതി 36

7 ധനീഷ ( മരണെപട  മകൻ  ഗംഗാധരൻ നായരെട മകൻ ) പൗതൻ 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന  പി ഭാര് 55

2 പശാന്  പി മകന 35

3 പസാദ മകന 32

4 പജിത  പി മകള 28
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സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-06-2005 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:റഫ  െക 5 - 9201 / 2021 20-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    കനമംഗലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഭാസകരൻ

െകാലരെതാടികയിൽ ,കനമംഗലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന മേനഷ , െകാലരെതാടികയിൽ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-04-2011 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനൻ  എം മകന 66

2  േശാഭന മകള 64

3 ഗിരിജ മകള 61

4 സധ  I  T മകള 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേഹഷ  പി മകന 40

2 മേജഷ മകന 37

3 മേനഷ  െക  ടി മകന 35

4 ചനിക ഭാര് 59

23th November 2021Revenue Department13907
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:റഫ െക 5 -9231 / 2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി  ബിചീമി  കകഴി പറമത ,

എരവനർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടവര വിേലജില   പേരതയെട മകന അയബ  െക പി  ,  ൈബതൽ  സ്ലാഹ ,  എരവനർ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:റഫ  െക 5 - 9206 / 2021 20-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    കനമംഗലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശീജയൻ   പി  സി

പറചിേതാടിൽ  (വീട ) ,കനമംഗലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജിതിൻ പി  സി , പറചിേതാടിൽ  (വീട )

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-03-2021 -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:റഫ െക5 -9208 / 2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതീേദവി  െക   കഴമയിൽ  (വീട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ മകള 52

2 സൽമ  െക പി മകള 47

3 അയബ  െക പി മകന 45

4 ൈഫസൽ  െക പി മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിതാറാണി  പി  െക ഭാര് 56

2 ജിതിൻ  പി സി മകന 28
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) ,  കരികതർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കനമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ എം  നാരായണൻ , കഴമയിൽ  (വീട) , കരികതർ ,

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

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:റഫ െക 5 -9227 / 2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കറവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പകാശിനി  േമെല കറിേയരി , പയിമ്

ര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കറവടര വിേലജില   പേരതയെട മകന റിസിൽ  , േമെല കറിേയരി  വീട ,  പയിമ  പി  ഒ  ,  േബാധിപിച അേപക

കറവടര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2021  -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:റഫ െക 5 -9225 / 2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻ  വി െക  വളിേയടത്  മീതൽ

 വീട ,  പലാളർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിജയൻ  വി  െക , വളിേയടത്  മീതൽ  വീട ,പലാളർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-09-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം  നാരായണൻ ഭരതാവ 64

2 ധനിഷ  െക മകള 30

3 ധേനഷ  െക മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിസിനി മകള 39

2 സിബിനി മകള 38

3 റിസിൽ മകന 32
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയൻ  വി  െക മകന 45
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 3 -8703/ 2021 29-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ പി വിജയരാഘവൻ  ആശിർവാദ

ബിലാതികളം േറാഡ നടകാവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന പി െക ജയകമാർ , അമത അപാർട്െമൻറ

േപാണകം െകാചി , േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

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

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -9244/ 2021 29-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദള േകായ എ പി

േതാടകണം ഹൗസ നലളം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവണർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റഫ സാന , േതാടകണം ഹൗസ നലളം

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ

നമര  1  നെറ    സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -9247/ 2021 29-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി വിജയരാഘവൻ ഭാര് 86

2 ലത ജയപകാശ മകള 61

3 പി െക ജയകമാർ മകന 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഫ സാന ഭാര് 38

2 നിഹാൽ എ പി മകന 20

3 നബീൽ എ പി മകന 18

4 സൈസബ മകന 16
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  േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീരാൻ േകായ എ പി

െപാറമൽ ഹൗസ രാമനാടകര പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അലവി  ,  െപാറമൽ ഹൗസ

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -9250/ 2021 22-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ പി ടി  തചംപറമത്

ഹൗസ െകാറമംഗലം ഫാറഖ േകാേളജ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയശീ ടി , തചംപറമത് ഹൗസ

െകാറമംഗലം രാമനാടകര , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-03-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള

ലിസില  കമ  നമര  1  നെറ    സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -9251/ 2021 22-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാർഗവി എം  േചായിമകിൽ

ഹൗസ േതാടങൽ രാമനാടകര പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതയെട മകന ൈവഷണവ പി , േചായിമകിൽ ഹൗസ

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

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െനബീസ ഭാര് 63

2 അലവി മകന 47

3 ഫിേറാസ മകന 43

4 ഷഹനാസ മകള 42

5 ഷബീബ മകള 37

6 ശബീർ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ ടി ഭാര് 50

2 അമത ടി മകള 17
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നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -9253/ 2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാസൻ  മനാംെതാടി വനാവ

ൻ  ഹൗസ ശാനി  നഗർ  തടതിൽപറമ്  രാമനാടകര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനകമാരി ,

വനാവൻ ഹൗസ ശാനി നഗർ തടതിൽപറമ് രാമനാടകര , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -9254/ 2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ സി  രഗ േചാഴകാട

ഹൗസ  ചാലിയം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭന എം ജി , േചാഴകാട ഹൗസ വടപറമ്  ചാലിയം പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

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 െനാടണി ഭരതാവ 63

2 ൈവഷണവ പി മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി പി ഭാര് 60

2 േശാഭിത മകള 41

3 സേനാദ എം ഡി മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന എം ജി ഭാര് 60

2 അനവിന സി മകള 24

3 നനകിേഷാർ സി മകന 23

4 ഘനശ്ാം സി മകന 18

23th November 2021Revenue Department13913
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നമര:െക 3 -9255/ 2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി സി േഗാപാലൻ  പനത്

ചിറാംപറമിൽ ൈവദ്രങാടി  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകള സനീത കമാരി , പനത് ചിറാംപറമിൽ

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-01-2018  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര: െക 3 -9242 / 2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ പി ബീവാത  േതാടകണം

ഹൗസ നലളം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറവണർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന എ പി സീതികടി , നിഷാത് മഹൽ എെമാക വീടിൽ

എടവനപറമ് നലളം , േബാധിപിച അേപക   െചറവണർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -8869/ 2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹീരലാൽ നമയിൽ  നമയി

ൽ ഹൗസ എടകാട പി  ഒ െവസ് ഹിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ൈമഥിലി എൻ , നമയിൽ ഹൗസ

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി പി സി ഭാര് 67

2 സേരനൻ പി സി മകന 51

3 രവീനൻ  പി സി മകന 49

4 സനീതകമാരി പി സി മകള 48

5 വീേരനൻ പി സി മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബദൽ അസീസ മകന 58

2 മഹമദ ബഷീർ മകന 56

3 സീതികടി മകന 53
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നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-04-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ ൈമഥിലി മാതാവ 85
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര: െക 3 -9256/ 2021 20-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ െക എം  അർചന

ൈവദ്രങാടി  പി  ഒ   രാമനാടകര   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതയെട മകള രശി െക എം , അർചന ൈവദ്രങാടി

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    20-02-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശിയായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര: െക 3 --9257/ 2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ കടി  താഴതിയിൽ

ഹൗസ  ഫേറാക്  േകാേളജ  പി  ഒ  പരതിപാറ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബദൾ റഷീദ ,

താഴതിയിൽ  ഹൗസ ഫേറാക് േകാേളജ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-03-1992  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -9258/ 2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇനമതി െക എം  ഷീബജ വിഹാർ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രശി െക എം മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന ടി ഭാര് 74

2 കബീർ ടി മകന 55

3 സൈബദ എം ടി മകള 52

4 അബദൾ റഷീദ ടി മകന 47

5 ആസ് ടി മകള 45
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പറയാംവളപിൽ മഗാശപതിക് കിഴകവശം േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ ദിേനഷ െക

എം , ഷീബജ വിഹാർ പറയാംവളപിൽ േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-04-2019  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -9259/ 2021 20-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   രാമനാടകര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  ചന  അയിലാളത്

വലിയപറമിൽ ഫേറാക് േകാേളജ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   രഘനാഥൻ , അയിലാളത് വലിയപറമിൽ ഫേറാക്

േകാേളജ , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-1987 -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 പഭാവതി െക എം സേഹാദരി 71

2 ചനമതി െക എം സേഹാദരി 69

3 ചിതാവതി െക എം സേഹാദരി 59

4 ഷീബ െക എം സേഹാദരി 52

5 ദിേനഷ െക എം സേഹാദരൻ 57

6 സൗമിനി    മരണെപട സേഹാദരൻ ഭാസറിെന ഭാര് 71

7 ഷിമി െക എം   (മരണെപട സേഹാദരൻ ഭാസറിെന മകൾ ) അനനിരവൾ 42

8 ഷീബ പി പി   മരണെപട സേഹാദരൻ പഭാകരെന ഭാര് 53

9 അഖിയ െക എം  (മരണെപട സേഹാദരൻ പഭാകരെന  മകൾ
)

അനനിരവൾ 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി മകള 90

2 ജാനകി മകള 74

3 േദവകി മകള 70

4 ശിവദാസൻ മകന 68

5 അനിൽ കമാർ (മരണെപട മകൻ അയപൻ എനയാളെട മകൻ
)

പൗതൻ 53

6 രഘനാഥൻ (മരണെപട മകൻ അയപൻ എനയാളെട മകൻ )പൗതൻ 50

7 ശാരദ (മരണെപട മകൻ അയപൻ എനയാളെട ഭാര് ) മകെന ഭാര് 74
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നമര:െക 3 -9260/ 2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസകരൻ പി  സനിത നിവാസ

്  പാലാേശരി  ൈവദ്രങാടി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അജിത കമാർ , സനിത നിവാസ

പാലാേശരി ൈവദ്രങാടി പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -9261/ 2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ  െകാേലരിമനേങാട്

  ഹൗസ  രാമനാടകര  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബീനകമാരി , െകാേലരിമനേങാട്

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2021 -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:െക 3 -9262/ 2021 20-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവി ഭാര് 77

2 പദീപ കമാർ മകന 61

3 അജിത കമാർ മകന 58

4 മേനാജ കമാർ മകന 53

5 സനിത മകള 50

6 സനിജ ( മരണെപട   മകൻ സേരഷ കമാർ എനയാളെട
ഭാര് )

മകെന ഭാര് 45

7 സ്രപ ( മരണെപട   മകൻ സേരഷ കമാർ എനയാളെട
മകൻ )

പൗതൻ 26

8 സഞയ ( മരണെപട   മകൻ സേരഷ കമാർ എനയാളെട
മകൻ )

പൗതൻ 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീനകമാരി ഭാര് 54

2 കാശനാഥ മകന 22

3 അർജന നാഥ െക എം മകന 20
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 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമല പി  പതിേയടത് താഴം

പാറമൽ എടകാട െവസ് ഹിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകള ഉഷ പി , പതിേയടത് താഴം പാറമൽ

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -9263/ 2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   സാവിതി െക  കറികാടിൽ ഹൗസ

 പേബാധിനി  മണർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതയെട മകള സിന െക , കറികാടിൽ ഹൗസ മണർ പി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-01-2019 -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:െക 3 -9264/ 2021 20-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   പതിയങാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി  നാരായണൻ

തിരതിയിൽ  ഹൗസ ജാനനിലയം  െവസ്  ഹിൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പതിയങാടി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഷമീന ,

തിരതിയിൽ ഹൗസ ജാനനിലയം െവസ് ഹിൽ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-04-2021  -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ പി മകള 63

2 ശീജ മകള 58

3 ഷമീന മകള 57

4 ഷീബ മകള 56

5 സധ മകള 52

6 സിന മകള 51

7 ബിന മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന െക മകള 48

2 സന് െക മകള 45
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മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -9428/ 2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉസമാൻ േകായ  കമനകത്

ഹൗസ ചാലിയം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കടലണി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ൈമമന െക ,  കമനകത്  ഹൗസ ചാലിയം  പി  ഒ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-2020 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷമീന ഭാര് 57

2 നവനീത െക വി മകന 23

3 നനന െക വി മകള 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈമമന െക ഭാര് 50

2 ബഷറ െക മകള 33

3 െമഹറഫ െക മകന 31

4 െജസീറ െക മകള 30
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4 -9794/ 2021 26-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ഡി മറിയാമ  സജന ഹൗസ

് ,േചവായർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള േഡാ. സാജി ഫാൻസിസ , സജന ഹൗസ ,േചവായർ പി

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-04-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4 -9795 / 2021 26-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ െക പി  കഷെപായി

ൽ ഹൗസ ,െമഡികൽേകാേളജ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന പസാദ , കഷെപായിൽ ഹൗസ

,െമഡികൽേകാേളജ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4 -9799 / 2021 26-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിേനാദ ജയാനനൻ  തീർതം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഡാ. േജാൺസൺ ഫാൻസിസ മകന 59

2 ലീജി ഫാൻസിസ മകള 57

3 േഡാ .സാജി ഫാൻസിസ മകള 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇന െക പി മകള 41

2 ഷർമി െക പി മകള 40

3 പസാദ െക പി മകന 33
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,െനലിേകാട  ,കതിരവടം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില  െക ജയാനനൻ , തീർതം ,െനലിേകാട ,കതിരവടം പി

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ

നമര  1  നെറ    സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4 -9800 /2021 26-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   െനലിേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ സി   അകയ

,െചറവലത്പറമ്  ,െമഡികൽേകാേളജ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന മിഥൻരാജ ,

അകയ ,െചറവലത്പറമ്  ,െമഡികൽേകാേളജ പി  ഒ  ,  േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-11-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-9828 /2021 26-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഏലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മംതാസ െക ടി  കളരിതറമൽ

ഹൗസ ,എലതർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഏലതര വിേലജില   പേരതയെട മകള ജിഷാന െഷറിൻ , കളരിതറമൽ ഹൗസ ,എലതർ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പവിത എസ എസ ഭാര് 39

2 സിതാര പവിത വിേനാദ മകള 7

3 െക സി ശാന മാതാവ 69

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി ഭാര് 56

2 മിഥൻരാജ സി മകന 29

3 അതൽരാജ സി മകന 27
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 4 -9830 / 2021 26-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ഐ ചനകടി നായർ

കളേതാന ഹൗസ ,േചവായർ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജയാനനൻ , കളേതാന ഹൗസ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2011 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-9832 / 2021 26-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   െനലിേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത്ായനി  െക ഇ

കണചംകണി ഹൗസ ,െനലിേകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന മേനാജ , കണചംകണി ഹൗസ

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിഷാനെഷറിൻ വി െക മകള 26

2 മഹമദ ജസീല െക ടി മകന 16

3 ബീരാൻ േകായ െക ടി ഭരതാവ 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതിനി അമ ഭാര് 83

2 ഇനിര മകള 64

3 ജയാനനൻ മകന 62

4 രമാേദവി മകള 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത മകള 59

2 പഷപ മകള 53

3 മേനാജ മകന 49

4 ദിലീപകമാർ മകന 46

5 സജിത്കമാർ മകന 43
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നമര:െക 5 -8935/ 2021 23-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടിമാള  അടിയാടിൽ ,പതിയപാലം

,പതിയറ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    േകാടളി  വിേലജില   പേരതയെട മകന രാമദാസ എ ,  അടിയാടിൽ ,േഗാകലം   ,പതിയറ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാമദാസ എ മകന 73

2 രഗമിണി മകള 69

3 സരസ്തി എ മകള 63

4 വിജയലക്മി എ മകള 60

5 വിലാസിനി എ മകള 58
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5 -9131/ 2021 23-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   താഴേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ നായർ  അയന

ി കനമൽ ,മകം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   താഴേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന പവീൺകമാർ , അയനി കനമൽ ,മകം , േബാധിപിച

അേപക   താഴേകാട   വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

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

(പിതാവിെൻറ മാതാവ )  സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5 -9627 /2021 23-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പളേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകി അമ  അരണപറത്

ചാലിൽ ,നായർകഴി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ബാലചനൻ എ സി , അരണപറത് ചാലിൽ ,നായർകഴി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന       06-07-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിലാസിനി ഭാര് 67

2 മരളി മകന 43

3 പവീൺ കമാർ മകന 41

4 പേമാദ കമാർ മകന 39

5 അഭിനന്  മരണെപട മകൻ ബാബരാജിെൻറ മകന 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലാകി അമ മകള 75

2 ഉണികഷൻ നായർ മകന 72

3 സേരാജിനി അമ മകള 65

4 ബാലചനൻ എ സി മകന 63
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നമര:െക5 9630 / 2021 23-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ചാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാരൻ  വളപേമൽ ,ചലർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ചാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകള രാധ , വളപേമൽ ,ചലർ , േബാധിപിച അേപക   ചാതമംഗലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-

05-2005 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5 -9632 / 2021 23-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റാേഫൽ ടി പി  കണിയാർകൽ

,േകാടളി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന പൗേലാസ ടി ആർ , കണിയാറകൽ േകാടളി , േബാധിപിച

അേപക   േകാടളി 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:െക5 -9634/ 2021 23-10-2021
 

5 രാജലകി മകള 55

6 വസനകമാരി മകള 53

7 രാധാമണി മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാത ഭാര് 74

2 മാധവി മകള 58

3 വിലാസിനി മകള 57

4 രാധ മകള 55

5 ബാലകഷൻ മകന 51

6 തങമണി മകള 47

7 ചനമതി മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൽസി ടി പി ഭാര് 63

2 പൗേലാസ ടി ആർ മകന 46
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 േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹറാബി  27/1670 എ ,പളിയി

ൽ ,േഗാവിനപരം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടളി  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െക പി അബൾ  സലാം ,  27/1670 എ ,പളിയിൽ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന       13-08-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-9635 / 2021 23-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജീവ െക പി  അനകയിൽ

,േകാടളി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷബന എ , അനകയിൽ ,േകാടളി , േബാധിപിച അേപക

േകാടളി  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  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:െക5 -9638 / 2021 23-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാജ വി െക  സൗമ് ,അരിപറത

്  ,േകാടളി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    േകാടളി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന പഥ്ിരാജ വി  െക  ,  സൗമ്  ,അരിപറത് ,േകാടളി  ,

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പി അബൾ സലാം ഭരതാവ 53

2 അസൻ പിതാവ 69

3 സി മറിയംബി മാതാവ 59

4 സലീന മകള 35

5 െക പി അബൾ സമീർ മകന 34

6 െക പി സകീർ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗമിനി മാതാവ 72

2 ഷബന എ ഭാര് 39

3 തീർത െക പി മകള 17

4 തരൺ െക പി മകന 14
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സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

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

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5 -9641/ 2021 23-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനമതി െക വി  വലിയ മാവടിയി

ൽ ഹൗസ ,കതിരവടം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടളി വിേലജില   പേരതയെട മകന വിേനാദകമാർ ഇ , വലിയ മാവടിയിൽ ഹൗസ ,കതിരവടം ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന       16-10-2018 -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:െക5 -9645/2021 23-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പളേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീന െക എസ  െക റി വിഹാർ

,നായർകഴി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പളേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള നിന െക റി , െക റി വിഹാർ ,നായർകഴി , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021  -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 പബിത സി റി ഭാര് 45

2 പഥ്ിരാജ വി െക മകന 20

3 കാശിനാഥ വി െക മകന 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിേനാദ കമാർ ഇ മകന 62

2 വിജയ കമാർ ഇ മകന 59

3 ബീനാ കമാരി ഇ മകള 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിന െക റി മകള 36
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-9657 /2021 23-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയമത  വളയങാരി ,മടാേഞരി

,മടവർ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഇസയിൽ , വളയങാരി ,മടാേഞരി ,മടവർ  , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-9633 / 2021 23-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ  പണാരപറമ് ,പതിയറ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാടളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീജിത് പി , പണാരപറമ് ,പതിയറ , േബാധിപിച അേപക   േകാടളി വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൽ ഖാദർ വി മകന 63

2 ൈസനബ പി ടി മകള 61

3 അബബകർ മകന 57

4 ഇസയിൽ വി മകന 55

5 അബാസ വി മകന 51

6 ഉമർ വി മകന 49

7 മഹസിൻ വി മകന 44

8 സാബിറ മകള 39

9 സാജിത മകള 39

10 ഉമയ               ( രണാം ഭാര് ) ഭാര് 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:െക5 -9656/ 2021 23-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസേദവൻ െക   കേളാളി

,കരവടർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലളിതകമാരി ,  കേളാളി ,കരവടർ , േബാധിപിച അേപക

കരവടര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5 -9660 / 2021 23-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാദർ എം വി  പലിയൻ കഴിയിൽ

,മടവർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൽ മജീദ , പലിയൻ കഴിയിൽ ,മടവർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2014  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5 -9663 / 2021 23-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയകടി  പലിയൻ കഴിയിൽ ,മടവർ

1 ലളിത െക െക ഭാര് 65

2 ബിജല പി മകള 45

3 ഷിജല പി മകള 43

4 ശീജിത് പി മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിതകമാരി ഭാര് 52

2 രമ് െക മകള 33

3 േരഷ മകള 32

4 രഞജിത് മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റസീന എം വി മകള 50

2 അബൽ മജീദ എം വി മകന 48

3 റസിയ എം വി മകള 47
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 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മടവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൽ മജീദ , പലിയൻ കഴിയിൽ ,മടവർ , േബാധിപിച അേപക   മടവര വിേലജ

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

06-2013  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-9664 / 2021 23-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    മടവര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അബ  റഹിമാൻ  െക  പി

േകാഴിപറമത്  ,പലാളർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ഷാഹിൽ , േകാഴിപറമത് ,പലാളർ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-01-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

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

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-9665 / 2021 23-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പളേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപമൻ  ലകം വീട ,െവളനർ

,ചലർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള പിയ എ പി , ലകം വീട േകാളനി  ,െവളനർ ,ചലർ പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന       08-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് 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 റസീന എം വി മകള 50

2 അബൽ മജീദ എം വി മകന 48

3 റസിയ എം വി മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സകീന ഭാര് 50

2 യാസിർ െക പി മകന 30

3 മഹമദ ഷാദിൻ െക പി മകന 14

4 മഹമദ ഷാഹിൽ െക പി മകന 20
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5 -7030 / 2021 21-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പളേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി െക  പരതി പാറമൽ

,െവളലേശരി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പളേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കമാരി , പരതി പാറമൽ ,െവളലേശരി , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-02-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.     ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1  നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5 -5638 / 2021 21-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പളേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നീലാണൻ  തയിൽ െതാടികയി

ൽ ,നായർകഴി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പളേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ചനൻ , ചനന നിവാസ ,ചലർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

 പളേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-02-1978  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമവലി െക െക ഭാര് 61

2 പിയ എ പി മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമാരി ഭാര് 47

2 ഷാര ഷാജി മകന 22

3 ഷിജിൻ ഷാജി മകന 17

4 ജിഷ ഷാജി മകന 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞൻ മകന 56

2 ചനൻ മകന 53

3 ഗീത മകള 50

4 േശാഭന മകള 47

5 ഷീബ മകള 44
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5 -6863 / 2021 22-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയാനനൻ സി  ചണൻ

കണിയിൽ ,പവാടപറമ് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരവയല വിേലജില   പേരതനെറ മകള ുതി ആനന് ,  ചണൻ കണിയിൽ ,പവാടപറമ് ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2021 -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:െക5 -8813 / 2021 21-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ  മാനാട് പറായിൽ ,മടവ

ർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മടവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൽ ബഷീർ , മാനാട് പറത് ,മടവർ , േബാധിപിച അേപക   മടവര വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5 -9485 / 2021 21-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പങജവലി െക ഭാര് 61

2 ദിവ് സി മകള 38

3 വിദ് സി മകള 36

4 ുതി ആനന് സി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിശ ഭാര് 67

2 അബൽ ബഷീർ മകന 47

3 ഷരീഫ മകള 49

4 അഷറഫ മകന 45
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  േകാഴിേകാട  താലകില    പളേകാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ബാലകഷൻ  നായർ

അമാംകഴിയിൽ ,ചലർ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിജീഷ എ , അമാംകഴിയിൽ ,ചലർ  , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5 -9487/ 2021 21-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പളേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങം എ െക  അരവാരങൽ

,നായർകഴി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷിബ എ െക , അരവാരങൽ ,നായർകഴി , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-01-2020  -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:െക5-9486 / 2021 21-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പളേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷബാബ എം  േമൽവീടം

തടതിൽ ,നായർകഴി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പളേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷാലി ടി , േമൽവീടം തടതിൽ ,നായർകഴി , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.     ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2  നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമതി ഭാര് 58

2 അജീഷ എ മകന 41

3 ബിജീഷ എ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കടിപാലൻ ഭരതാവ 75

2 ഷിബ എ െക മകന 45

3 ഷിന എ െക മകന 43
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േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5 9488/2021 21-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പളേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ വി ടി  രാധാലയം ,വടക

േ  െതാടികയിൽ  ,എൻ  ഐ  ടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിേനായ രാജ , രാധാലയം ,വടേക

െതാടികയിൽ ,എൻ ഐ ടി , േബാധിപിച അേപക   പളേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-04-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-9490/2021 21-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമശൻ െക  കണിയാറകൽ

,കാരനർപി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കനമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജിത് , കണിയാറകൽ ,കാരനർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-01-2016  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിശാല മാതാവ 73

2 ഷാലി ടി ഭാര് 44

3 ലിയ സേരഷ മകള 19

4 സാൻവി സേരഷ മകള 11

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ വി ടി ഭാര് 64

2 ബിേനായ രാജ വി ടി മകന 37

3 ബിേജായ രാജ വി ടി മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനമതി െക ഭാര് 43

2 ുതി െക മകള 28

3 സജിത് െക മകന 24
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നമര:െക5-9491/2021 21-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ പി അപ  േകാനികൽ

,കനമംഗലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കനമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാജൻ െക, െകാടമാടിൽ,മറിയനാൽ  , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-03-2002  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-9492 /2021 21-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകായസൻ   െചപ കളതിൽ

,പനീർപാടം  ,കനമംഗലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈമമന സി െക , െചപ കളതിൽ

,പനീർപാടം ,കനമംഗലം , േബാധിപിച അേപക   കനമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-03-2014 -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 രാജൻ െക മകന 66

2 കാർതി െക മകള 62

3 ലീല െക മകള 61

4 േദവി െക മകള 57

5 ഗീത െക മകള 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈമമന സി െക ഭാര് 59

2 അബാസ സി െക മകന 42

3 സൗദാബി സി െക മകള 39

4 അഷറഫ സി െക മകന 37

5 സഹല സി െക മകള 25
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-9441/2021 20-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കരവനതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പുടി  എന ബാവ

വയലിലകത്,  പാണിപാടം,  ഫേറാക്,  കരവൻതിരതി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  മഹമദ വി , െചമയിൽ, പളിയാളി ഹൗസ പെറകാട്,

കരവൻതിരതി , േബാധിപിച അേപക   കരവനതിരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-9442/2021 20-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    കടലണി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ബീരാൻകടി  എം  എം

െസൽെസബീൻ  ഹൗസ,  അതിപറമത്,  മണർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഹാഷിം എം എം , െസൽെസബീൻ ഹൗസ, അതിപറമത്,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-11-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള 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 ആയിശാബീവി ഭാര് 68

2 ബിയകടി മകള 58

3 മഹമദ മകന 53

4 അബദൽസലാം മകന 51

5 ഷംസദീൻ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീഫാതിമ ഭാര് 71

2 റംലത് ബീവി എം എം മകള 49

3 െസയത മഹമദ എം എം മകന 46

4 ഹാഷിം എം എം മകന 43
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നമര:െക39444/2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദറഹിമാൻ മണാട്  അജസ

് മഹൽ,െതെകകറി പറമ്,കണായിേതാട  ,െകാളതറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി     ഈ  ഓഫീസിൽ   ജമീല  മർകത്  ,  അജസ

മഹൽ,െതെകകറി  പറമ്  ,െകാളതറ പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   െചറവനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-09-2018  -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:െക39445/2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയപാലൻ ടി  തചമലത ഹൗസ

,  അരീകാട,  നലളം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഈ ഓഫീസിൽ  ടി  സജിത്  ,  തചമലത ഹൗസ, അരീകാട,  നലളം പി  ഒ  ,

േബാധിപിച അേപക   െചറവനര 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:െക3-9446/2021 20-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    വളയനാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക  വി  േപമാനനൻ

വടേകപാറപറത്  ഹൗസ,േഗാവിനപരം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഈ ഓഫീസിൽ  െക വി േശാഭന , വടേകപാറപറത്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല മർകത് ഭാര് 65

2 അൻവർ സാദത് മകന 47

3 സലീന മകള 42

4 സാബീന എം മകള 39

5 െസമീന മകള 37

6 സവാദ എം മകന 35

7 സജന എം മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഗണ ടി ഭാര് 73

2 ടി സജിത് മകന 47

3 ടി ൈഷജിത് മകന 41
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ഹൗസ, േഗാവിനപരം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വളയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-9447/2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനമതി  അരീകളംപറമിൽ,

േമേതാടതാഴം,  െകാേമരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഈ ഓഫിസിൽ  പസീത ,  അരീകളംപറമ്,  േമേതാട്   താഴം,  െകാേമരി  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2019 -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:െക3-9448/2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി രാധാകഷൻ  രാെധശ്ാം,

േകാടപറം, ചാലപറം    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ശ്ാമള േദവി , 59/5204, രാെധശ്ാം, േകാടപറം, ചാലപറം   , േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ

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

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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക വി േശാഭന ഭാര് 58

2 െക വി ഷാനി മകള 33

3 ശ്ാമിലി െക വി മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിനീത മകള 57

2 പസീത മകള 55

3 ബബിത മകള 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള േദവി ഭാര് 77
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നമര:െക3-9449/2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ടി കഞാമ ഹാജി  പഴവകത

് ഹൗസ, പതിയപാലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഈ ഓഫീസിൽ റംല െക ടി , പഴവകത് ഹൗസ, പതിയപാലം , േബാധിപിച അേപക   കസബ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    27-06-1986  -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:െക3-9451/2021 20-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   വളയനാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നസിം  ഖാലിദ   വില  17,

ലാൻഡാർക് ൈഹലാൻസ, േമേതാട്താഴം, െകാേമരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഈ ഓഫീസിൽ  റിസ്ാന ബി , ൈഹൈലറ് േറായൽ ഗഷ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-9452/2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ടി ഉമർേകായ ഹാജി  സപർ വയ

, 4/715, ജയനിനഗർ േകാളനി, മേണാലിംങൽ, േകാഴിേകാട    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

2 അരൺ േമേനാൻ മകന 54

3 അർചന നായർ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മമത േകായ  െക ടി മകന 61

2 ഉസാൻേകായ െക ടി മകന 57

3 ഇമിചാമിന െക ടി മകള 54

4 റംല െക ടി മകള 47

5 ഷിഹാബദീൻ  െക ടി മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ റിയാസ മകന 48

2 റിസ്ാന മകള 43

3 റിഷാദ ഖാലിദ മകന 37
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഈ ഓഫീസിൽ     സജിന , ജമീലാസ ഹൗസ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല ഭാര് 69

2 ജഹാന മകള 51

3 ഹരിഷ മകന 50

4 സജറീൻ മകള 48

5 ഷംന മകള 44

6 സജിന മകള 39
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-9453/2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ െക  ശീവികാസ, ൈവ എ

ം  സി  എ േറാഡ,  േകാഴിേകാട  െഹഡേപാസാഫീസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഈ ഓഫീസിൽ  വികാസ െക , ശീവികാസ, ൈവ എം സി എ

േറാഡ, േകാഴിേകാട െഹഡേപാസാഫീസ , േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-9454/2021 20-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൽ ലതീഫ ടി  പി

േചർകണിപറമ്,  െചറവണർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഈ ഓഫീസിൽ മഹമദ ജാഫർ ടി  പി  ,  േമലായിൽ ഹൗസ,  െപരമഖം  പി  ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-11-2018 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിശാലാകി പി പി ഭാര് 64

2 വികാസ െക മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ ടി പി (രണാം ഭാര്) ഭാര് 57

2 അബദൾ സലീം ടി പി മകന 52

3 മഹമദ െഷരീഫ ടി പി മകന 50

4 ആഷിഖ ടി പി മകന 47

5 മൻസർ ടി പി മകന 44

6 മഹമദ ജാഫർ ടി പി മകന 42

7 സിറാജ ടി പി മകന 38
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നമര:െക3-9456/2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീനാകി ബി  പതിയേകാവിലകം

പറമ്,  പാളയം,  ചാലപറം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഈ ഓഫീസിൽ രാജൻ , പതിയേകാവിലകം പറമ്,  പാളയം ,ചാലപറം പി  ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-2021 -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:െക3-9462/2021 20-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപടി  പണികൻെതാടിയിൽ,

നടകാവ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  ഈ ഓഫീസിൽ  നനകമാർ , പണികൻെതാടിയിൽ, നടകാവ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കേചരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    12-06-1992  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജൻ സേഹാദരൻ 66

2 ജയലക്മി  പി സേഹാദരി 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നനകമാർ പി ടി മകന 61

2 പഭതി മകള 64

3 സരസ്തി മകള 57

4 മരളി മകന 53

5 ജയനി (മരണെപട മകൻ പസനകമാർ എനയാളെട ഭാര്) മകെന ഭാര് 54

6 ധന് ഷിജലാൽ (മരണെപട മകൻ പസനകമാർ എനയാളെട
മകൾ)

പൗതി 34

7 േമഘ (മരണെപട മകൻ പസനകമാർ എനയാളെട  മകൾ) പൗതി 32

8 അർജൻ (മരണെപട മകൻ പസനകമാർ എനയാളെട മകൻ
)

പൗതൻ 29

9 ശീജ (മരണെപട മകൻ േപമരാജൻ എനയാളെട  ഭാര്) മകെന ഭാര് 57

10 ദിവ്ശീ  (മരണെപട മകൻ േപമരാജൻ എനയാളെട മകൾ) പൗതി 34

11 പജീഷ (മരണെപട മകൻ േപമരാജൻ എനയാളെട  മകൻ) പൗതൻ 32

12 വതരാജൻ (മരണെപട മകൾ ഗീതാമണി എനവരെട
ഭർതാവ)

മകളെട ഭർതാവ 75
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നമര:െക3-9463/2021 20-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായതീൻേകായ െക പി

ചറാവീടിൽ  െപാടൻകളങര  ഹൗസ,  ചാലിയം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഈ ഓഫീസിൽ സിറാജദീൻ െക വി , ചറാവീടിൽ, ചാലിയം ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  8 നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-9468/2021 20-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ െക പി   േകാേടാളി

േപേരാത് ഹൗസ,േപമ നിവാസ, ബി സി േറാഡ, േബപർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഈ ഓഫീസിൽ  േപമ െക പി , േകാേടാളി േപേരാത്, ബി

സി േറാഡ, േബപർ , േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

13 പവീൺരാജ (മരണെപട മകൾ ഗീതാമണി എനവരെട മകൻ
)

പൗതൻ 38

14 പസൺരാജ (മരണെപട മകൾ ഗീതാമണി എനവരെട മകൻ
)

പൗതൻ 36

15 ദീപതി (മരണെപട മകൻ ആനനകമാർ എനയാളെട ഭാര്) മകെന ഭാര് 51

16 അമിതാസ (മരണെപട മകൻ ആനനകമാർ എനയാളെട മകൾ
)

പൗതി 24

17 വിഘേനഷ (മരണെപട മകൻ ആനനകമാർ എനയാളെട
മകൻ)

പൗതൻ 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബദ സമദ മകന 36

2 സലീന മകള 34

3 അബദൽ ഗഫർ മകന 30

4 ഹസീന മകള 32

5 ജൈബരിയ മകള 26

6 സിറാജദീൻ മകന 24

7 അഫന ഫാതിമ മകള 17

8 അസമാബി (മനാം ഭാര് ) ഭാര് 48
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നമര:െക3- 9511/2021 21-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചറിയകൻ പി  കുവളപ

്പിൽ ഹൗസ, ഫേറാക്, െപരമഖം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഈ ഓഫീസിൽ  ൈഷജ പി , കുവളപിൽ ഹൗസ, ഫേറാക്, െപരമഖം പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-12-2018 -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:െക3-9512/2021 21-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ  വരയിൽ ഹൗസ, കടലണ

ി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഈ ഓഫീസിൽ ഷാജി ഒ , ഓണതറ- വരയിൽ, നിബിഷ നിവാസ, കടലണി പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-09-1985  -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 േപമ ഭാര് 72

2 ശീജിത് മകന 56

3 ഷാജി മകന 52

4 െറജി മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങ പി ഭാര് 63

2 രാേജഷ കമാർ  പി മകന 44

3 ൈഷജ പി മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ ഒ ഭാര് 81

2 നീന ഒ മകള 58

3 ബീന ഒ മകള 55

4 ഷാജി ഒ മകന 53
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നമര:െക4-9495/2021 22-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നനകമാർ െക  നവരസ

ഹൗസ, പാലാഴി േറാഡ, െക ടി  താഴം,  െനലിേകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഈ ഓഫീസിൽ ഷിബില സി , നവരസ ഹൗസ, പാലാഴി

േറാഡ, െക ടി  താഴം,  െനലിേകാട പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-12-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

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

റ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്

30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല

മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമീളഭായ ആർ മാതാവ 72

2 ഷിബില സി ഭാര് 39

3 നവനീത െക മകന 13

4 നിേവദിത െക മകന 9
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4-9608/2021 22-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനീരങാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഷലത  അമാടി ഹൗസ,

എടേകാത്,  പനീരാങാവ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഈ ഓഫീസിൽ  ൈബജ പി , അമാടി, എടേകാത് ഹൗസ, പനീരാങാവ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-01-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-9609/2021 22-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി അമ  കനിയിൽ ഹൗസ,

േചളനർ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  ഈ ഓഫീസിൽ  മീനാകമാരി , കനിയിൽ ഹൗസ, േചളനർ , േബാധിപിച അേപക   െചലനര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    13-

10-1997  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശിയായി   താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-9611/2021 22-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   പനീരങാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശംഭദാസ െക ,  356 എ,

ഷാൈഷൻ,  െപാനേങാടകന്  പി  ഒ  ,  ജി  എ േകാേളജ    എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി   ഈ  ഓഫീസിൽ   സിന  ഒ  ,  ഷൈഷൻ,  356  എ,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈബജ പി മകന 46

2 അബിനി പി മകള 44

3 ബിജിനി പി മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീനാകമാരി മകള 58
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െപാനേങാടകന്,  ജി  എ േകാേളജ പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   പനീരങാവ 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:െക4-9612/2021 22-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    െചലനര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െചകടി  സി  ടി

െചമാംേതാടതിൽ ഹൗസ,  കണങര പി  ഒ,  േചളനർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഈ ഓഫീസിൽ നാരായണി , െചറനഞിയിൽതാഴം, കണങര

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2018 -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:െക4-9613/ 2021 22-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ  തിരേവാത്താഴത്

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഈ ഓഫീസിൽ  ൈഷമ ,  തിരേവാത്താഴത്  ഹൗസ,  കേകാടി  പി  ഒ,

േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക  കേകാടി വിേലജ ഓഫീസർ      മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ

നമര  1  നെറ    സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന ഒ ഭാര് 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി സി ടി ഭാര് 66

2 രഞ  സി ടി മകന 34

3 രഞജിനി സി ടി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷമ ഭാര് 45

2 ആഷിൻ വി എസ മകന 2
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നമര:െക4-9614/2021 22-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയം പി  െപരവനാരി ഹൗസ

,  അനേശരി,  തലകളതർ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഈ ഓഫീസിൽ അബ , െപരവനാരി ഹൗസ, അനേശരി,  തലകളതർ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   11-11-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-9616/2021 22-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഏലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരജ എൻ പി  ഒടിവയലിൽ,

എലതർ,എരഞികൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഈ ഓഫീസിൽ  ബബിത ഇ പി , ഒടിവയലിൽ, എരഞികൽ , േബാധിപിച അേപക   ഏലതര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-9617/2021 22-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   േവേങരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശാലാകി െക  കളതിൽ,

3 ആഷലിൻ വി എസ മകന 2

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മമദേകായ മകന 70

2 ഇയാത് മകള 68

3 മഹമദ മകന 60

4 അബ മകന 57

5 മജീദ മകന 55

6 അസീസ മകന 52

7 റഫീഖ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബബിത ഇ പി ഭാര് 35

2 സൗരവ എൻ പി മകന 13

3 കമലാകി മാതാവ 72
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സിവിൽേസഷൻ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  ഈ ഓഫീസിൽ  സധീർകമാർ , കളതിൽ, സിവിൽേസഷൻ , േബാധിപിച അേപക   േവേങരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ

07-08-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-9618/2021 22-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  േവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ നായർ ഇ  മയരം, ഒറകണ

ം  നിലം  പറമ്,  മടപാടതാഴം  വയൽ,  കരവിേശരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഈ ഓഫീസിൽ ൈഷന ഇ ,  രമ  ഭവൻ,  കരവിേശരി,

മാളികടവ ,  േബാധിപിച അേപക  േവേങരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മദല െക േവണേഗാപാൽ മകള 57

2 സധീർ കമാർ മകന 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന വി ഭാര് 70

2 ൈനന ഇ മകള 48

3 ൈഷന ഇ മകള 43

13952 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4-9619/2021 22-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ശാനി   കഷാതീർതം,

എടതിൽപറമ്, ഗരവായരപൻ േകാേളജ പി ഒ   എനവരെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഈ ഓഫീസിൽ േമാഹൻദാസൻ എം  വി  ,  കഷാതീർതം,  എടതിൽപറമ്,

ഗരവായരപൻ േകാേളജ പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   ഒളവണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   07-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-9732/2021 26-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  േവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാഗ്ലത െക  കളങരകണി,

സിവിൽേസഷൻ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  ഈ ഓഫീസിൽ  ഷിബിത് , കളങരകണി, സിവിൽേസഷൻ , േബാധിപിച അേപക  േവേങരി  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   30-

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. 

 
നമര:െക4-9736/2021 26-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  േവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശി ആർ എൻ കമാർ,  വില നമ

ർ 6, ൈസൈലൻ െമേഡാസ, എരഞിപാലം, സിവിൽേസഷൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി   ഈ ഓഫീസിൽ   ലീല  ശശികമാർ  ,  വില  നമർ  6,

ൈസൈലൻ െമേഡാസ,  എരഞിപാലം,  സിവിൽേസഷൻ ,  േബാധിപിച  അേപക  േവേങരി  വിേലജ  ഓഫീസര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹൻദാസൻ എം വി ഭരതാവ 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിബിലി മകള 43

2 ഷിബിത് മകന 40
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മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-03-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-9737/2021 26-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   േചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ പി,   െയേശാദ

,  കരവേശരി,  കാരപറമ്    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഈ ഓഫീസിൽ  കഞിലകി , സരശീ, കനത്കാട പറമ്, െവസ് പറേയരികാവ,

പാേറാപടി ,  േബാധിപിച അേപക   േചവായര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-01-2018 -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:െക4-9738/2021 26-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീശബി  ൈബതൽ കമർ,

അടമാട്  മീതൽ,  െനലിേകാട   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി   ഈ  ഓഫീസിൽ     ൈമമനത്  െക  െക  ,  ൈബതൽ  കമർ,  അടമാട്

മീതൽ,െനലിേകാട , േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   11-10-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല ശശികമാർ ഭാര് 67

2 ശാലിനി കമാർ മകള 45

3 ശശി രാമചനൻ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിലകി ഭാര് 72

2 സഗിൻ മകന 41

3 സേഗഷ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈമമനത് െക െക മകള 57

2 ആലിേകായ (പേരതയെട സേഹാദരൻ) സേഹാദരൻ 70
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നമര:െക4-9791/2021 26-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദറഹിമാൻ  േകാളിപരകൽ

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഈ ഓഫീസിൽ  കമറ  ,  േകാളിപരകൽ ഹൗസ,  ജി  എ േകാേളജ  പി  ഒ,

മാതറ,േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   ഒളവണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-11-2019 -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. 

 
നമര:െക4-9793/2021 26-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േവേങരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം പി കഞിബി,  മരകാട് വയ

ൽ  ഹൗസ,  േവേങരിമ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഈ ഓഫീസിൽ  സഹറാബി , മരകാട് വയൽ ഹൗസ, േവേങരിമ പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   10-04-1994  -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. 

3 ഉസമാൻ (പേരതയെട സേഹാദരൻ) സേഹാദരൻ 65

4 കടീബി (പേരതയെട സേഹാദരി) സേഹാദരി 76

5 ൈസനബ (പേരതയെട സേഹാദരി) സേഹാദരി 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമറ എ ഭാര് 47

2 ഫാതിമ ഷിഫാന  എൻ മകള 28

3 ഫർസാന എൻ മകള 27

4 ജമാന ഹസിൽ എൻ മകള 18

5 മഹമദ സേഹാദരൻ 46

6 എ സിദിഖ എൻ സേഹാദരൻ 44

7 ആയിഷാബി സേഹാദരി 57

8 റാബിയ സേഹാദരി 64

9 നഫീസ സേഹാദരി 53

10 ആമിന സേഹാദരി 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറാബി (12-7-2011- ന മരണെപട മകൻ മസതഫ
എനയാളെട ഭാര്)

മകെന ഭാര് 61
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2 ഹാജറബീവി (12-7-2011- ന മരണെപട മകൻ മസതഫ
എനയാളെട മകൾ)

പൗതി 38

3 റംലബീവി (12-7-2011- ന മരണെപട മകൻ മസതഫ
എനയാളെട മകൾ)

പൗതി 34

4 ഫിദാസ അകബർ എം പി (12-7-2011- ന മരണെപട മകൻ
മസതഫ എനയാളെട മകൻ )

പൗതൻ 27
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 3 -9430/ 2021 20-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായീൻ േകായ സി വി

ൈബതൽ  സഫ  പളിതാഴം  െകാളതറ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവണർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷഫീദ ഖാൻ സി

വി , ൈബതൽ സഫ പളിതാഴം െകാളതറ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചറവണർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-03-2021  -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:െക 3 -9839/ 2021 21-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാമേകായ പി  റയാൻ വാഴതരത

ി േറാഡ കാലികറ് സിവിൽ േസഷൻ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ലിജ അഹമദ ആസ കടികൽ , റയാൻ

കാലികറ് സിവിൽ േസഷൻ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര: െക 3 -9840/ 2021 27-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷാ ബീഗം സി വി ഭാര് 52

2 തസലീന മകള 39

3 അഷറഫ ഷാഫി സി വി മകന 36

4 ഷഫീദ ഖാൻ സി വി മകന 33

5 ഷിഫാനബീഗം സി വി മകള 26

6 ഹജഫാനബീഗം സി വി മകള 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െതസനിം മകള 54

2 ലിജ അഹമദ ആസ കടികൽ മകന 49
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 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിദാസ  ശീവതം പളക

ൽ ഹൗസ പാറമൽ രാമനാടകര  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലകി േദവി , ശീവതം പളകൽ ഹൗസ

പാറമൽ രാമനാടകര  , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -9965/ 2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം രാധാകഷൻ  സാേകതം പീപിൾസ

്   ഹിൽ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നളിനി ടി , സാേകതം പീപിൾസ  ഹിൽ പി ഒ , േബാധിപിച

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

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

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -9968/ 021 28-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ബാലകഷൻ  3/ 1103 സരജ

ഐ എം എ ഹാൾ േറാഡ നടകാവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജീവ െക , 3/ 1103 സരജ ഐ എം എ

ഹാൾ േറാഡ നടകാവ , േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2016  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി േദവി ടി ഭാര് 71

2 കഷകമാർ ടി മകന 45

3 മാലിനി ഹരിദാസ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നളിനി ടി ഭാര് 70

2 രഞിത ടി മകന 48

3 അർജൻ ടി മകന 44
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -9969/ 2021 28-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹറാബി  െജ ആർ മൻസിൽ

പറമത്  െകാളതറ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവണർ വിേലജില   പേരതയെട മകന ജംഷീർ െക പി , െജ ആർ മൻസിൽ

പറമത് െകാളതറ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചറവണർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -9971/ 2021 28-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ      ആലികടി എം  മകാട്

മെണാടി ഹൗസ പരതിപാറ  രാമനാടകര ഫാറഖ േകാേളജ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആയിഷ എം ,

മകാട്   മെണാടി  ഹൗസ പരതിപാറ ഫാറഖ േകാേളജ ,  േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-12-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതാമയ േദവി ഭാര് 83

2 സേധഷ െക മകന 57

3 സജീവ െക മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആലിേകായ െക പി ഭരതാവ 68

2 ജംഷീർ   െക പി മകന 43

3 റൻഷീർ െക പി മകന 36

4 ഉമയകടി പി മാതാവ 82

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ഭാര് 57

2 ഷംസദീൻ എം മകന 38

3 ശിഹാബദീൻ എം മകന 37

4 െസജീറ എൻ പി (1 -4 -2020 -ൽ മരണെപട മകൻ ഷറഫദീൻ
എനയാളെട ഭാര് )

മകെന ഭാര് 36
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നമര:െക 3 -9974/ 2021 28-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ േകായ  െക പി

ഹൗസ േതാേകാെറടിപറമ് നലളം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവണർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മശഹദ െക പി ,  െക പി ഹൗസ

േതാേകാെറാടിപറമ് നലളം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചറവണർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-03-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -9976/ 2021 28-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനബി  െക പി ഹൗസ

ജയനി  േറാഡ  നലളം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവണർ വിേലജില   പേരതയെട മകന മശഹദ െക പി , െക പി ഹൗസ നലളം

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-10-2007  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ വി കബീർ അഹമദ മകന 59

2 ഇസറത് മകള 56

3 ജാസമിൻ താജ മകള 54

4 സൗദ മകള 51

5 സപിയ െക പി മകള 47

6 നൗഫൽ െക പി മകന 45

7 മശഹദ െക പി മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ വി കബീർ അഹമദ മകന 59

2 ഇസറത് മകള 56

3 ജാസമിൻ താജ മകള 54

4 സൗദ മകള 51

5 സപിയ െക പി മകള 47

6 നൗഫൽ െക പി മകന 45

7 മശഹദ െക പി മകന 38
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നമര:െക 3-9978/ 2021 28-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരീയ െക പി  കടങൽ

പറമിൽ  ആനേറാഡ  നലളം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവണർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന മമദ േകായ െക പി , നജല മൻസിൽ

ചാലിേശരി പറമ് അരീകാട നലളം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചറവണർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പി മമദ േകായ മകന 69

2 െക പി പാേതയ മകള 67

3 െക പി ആയിഷബി മകള 66

4 െക പി ബിച മകള 61

5 െക പി ജമീല മകള 58
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നമര:െക 3 -9980/ 2021 28-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമാള എന ൈമഥിലി  അമാള

ി  നിവാസ നലളം  പി  ഒ  അരീകാട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവണർ  വിേലജില   പേരതയെട മകന ദിേനഷ  എ ബി , അമാളി നിവാസ

നലളം പി ഒ അരീകാട , േബാധിപിച അേപക   െചറവണർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2013  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -9983/ 2021 28-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിദാർതൻ ടി  ൈചതം ബി സ

ി േറാഡ മധര ബസാർ െചറവണർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവണർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന െക യ രാേജഷ , ൈചതം ബി സി

േറാഡ മധര ബസാർ െചറവണർ , േബാധിപിച അേപക   െചറവണർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാ േദവി മകള 79

2 ജയപകാശൻ മകന 69

3 സജിഭായ മകള 65

4 ദിേനഷ മകന 64

5 നിഷ മകള 56

6 സപ മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക യ ശാരദ ഭാര് 78

2 െക യ രാേജഷ മകന 54

3 െക യ രജിത മകള 52

4 െക യ മിനി മകള 49
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നമര:െക 3 -9985/ 2021 28-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാര  കാനേങാട് ഹൗസ

്  െചറവണർ  ഫേറാക്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവണർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന േസാമൻ െക , കാനേങാട് ഹൗസ

െചറവണർ ഫേറാക് പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചറവണർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-1978 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -9432/ 2021 20-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവനതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സീതിേകായ പി  ഷമീന

മൻസിൽ  ഫേറാക്  (വഴി)  കരവൻതിരതി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവനതിരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷഫീകർ

അലി പി  ,  ഷമീന മൻസിൽ വടകമായി കരവൻതിരതി പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   കരവനതിരതി വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -9434/ 2021 28-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി ബാവ  നരവിൽെതാടി

5 െക യ ശീകമാർ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലകഷൻ െക മകന 72

2 രവീനൻ െക മകന 70

3 ചനേശഖരൻ െക മകന 69

4 േസാമൻ െക മകന 63

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയമ സി ഭാര് 61

2 അബദൽ റഹിം പി മകന 44

3 അബദൽ സലിം പി മകന 44

4 ഷഫീകർ അലി പി മകന 41

5 െഷമീന റഹത് പി മകള 39
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ഹൗസ  ചങം  ഫേറാക്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഫേറാക്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നബീസ െക വി , നരവിൽെതാടി ഹൗസ

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-07-2014  -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 നബീസ െക വി ഭാര് 64

2 ൈലലബാന െക വി മകള 46

3 മഹമദ സൽഫീർ മകന 44

4 ഹമീദ െക വി മകള 42
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-8847/2021 30-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ മജീദ  എസ വി ഹൗസ

് കറിചിറ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ  സേഹാദരൻ മഹമദലി  അഹമദ  സപികാവീട  െഹഡ േപാേസാഫീസ പി  ഒ

േകാഴിേകാട  േബാധിപിച അേപക      മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 12-05-2010 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-10193/2021 30-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആകാശ ടി  പണവം ഹൗസ പനങാട

്  േകാവിലകം  പറമ്  േബപർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി സബീഷ പണവം ഹൗസ പനങാട്  േകാവിലകം പറമ്,  േബാധിപിച അേപക

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 27-06-2020-ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമബി സേഹാദരി 70

2 മഹമദലി അഹമദ സേഹാദരൻ 72

3 ഉമ കൽസ സേഹാദരി 65

4 ഉൈമബാന സേഹാദരി 56

5 ആയിശ സേഹാദരി 53

6 കദീജ (11-11-2018-ൽ മരണെപട സേഹാദരൻ അബൾ നാസർ
എനയാളെട

മകള 34

7 ഫാതിമ സഹ (11-11-2018-ൽ മരണെപട സേഹാദരൻ അബൾ
നാസർ എനയാളെട

മകള 29

8 നിഹ (11-11-2018-ൽ മരണെപട സേഹാദരൻ അബൾ നാസർ
എനയാളെട

മകള 18

9 വഹീദ ലതീഫ (13-2-2018-ൽ മരണെപട സേഹാദരൻ അബൾ
ലതീഫ എനയാളെട

ഭാര് 57

10 വസിം ലതീഫ അഹമദ (13-2-2018-ൽ മരണെപട
സേഹാദരൻ അബൾ ലതീഫ എനയാളെട

മകന 33

11 വലീദ ലതീഫ അഹമദ (13-2-2018-ൽ മരണെപട
സേഹാദരൻ അബൾ ലതീഫ എനയാളെട

മകന 31

12 വഖാർ ലതീഫ അഹമദ (13-2-2018-ൽ മരണെപട
സേഹാദരൻ അബൾ ലതീഫ എനയാളെട

മകന 29
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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:െക3-10194/2021 30-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില പതിയങാടി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജനാർദനൻ പി  പനേശരി ഹൗസ

്  എടകാട  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് രമണി െക  പനേശരി ഹൗസ എടകാട പി ഒ  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  08-08-2021-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:െക3-10195/2021 30-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില  േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മനീഷ െക  മർഷിദ മൻസിൽ

െനടങാടിേശരി പറമ് അരകിണർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട ഭരതാവ നൗഫൽ െതാടിയിൽ , മർഷിദ മൻസിൽ െനടങാടിേശരി

പറമ്  ,  േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന   04-03-2020-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.      ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമനമര  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:െക3-10196/2021 30-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിനിജ ടി മാതാവ 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമണി െക ഭാര് 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ െഷരീഫ പിതാവ 61

2 നൗഫൽ െതാടിയിൽ ഭരതാവ 37

3 മഹമദ സയാൻ അകർ മകന 6
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  േകാഴിേകാട താലകില പതിയങാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ          െക േഗാപാലൻ

കാടാറമവയൽ ഹൗസ െവസ് ഹിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന െക വി ബാബരാജ , കാടാറമവയൽ ഹൗസ െവസ് ഹിൽ പി ഒ

േബാധിപിച  അേപക       മഖാനിരം   അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    09-07-1994-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:െക3-10197/2021 30-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റഹിയാബി എൻ പി  15/1823 െക പി

ഹൗസ  നാലകം  പറമ്  ഫാൻസിസ  േറാഡ  പരപിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള സബാന  െക പി ഹൗസ നാലകം പറമ്

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന  02-08-2019-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:െക3-10198/2021 30-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകൻ വി െക  ഒലിയേഞര

ി ഹൗസ നൂർ ഫേറാക്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലകഷൻ മകന 66

2 സനരൻ മകന 62

3 െക വി ബാബരാജ മകന 60

4 കിേഷാർ കമാർ മകന 52

5 പഭിത െക വി മകള 48

6 ശാരദ ഭാര് 80

7 ഉഷാ ഖന മകെന ഭാര് 56

8 ജിവരാജ പൗതൻ 25

9 േതജ െക വി പൗതി 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാൽമി സർജാസ മകന 36

2 സബാന മകള 35

3 അബദൾ ബാഷൽ മകന 31

4 ആയിശബി മാതാവ 70
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ാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന അേജഷ പി  ഒലിയേഞരി ഹൗസ നൂർ ഫേറാക് േബാധിപിച അേപക

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 24-07-2021-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:െക3-10199/2021 30-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില ഫേറാക് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അബൽ സലാം പി   ജസീറ മൻസി

ൽ  െവളേതടത്  പറമ്  നൂർ  പി  ഒ  ഫേറാക്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ഉമകൽസ എൻ വി ,  ജസീറ മൻസിൽ

െവളേതടത്  പറമ്  ,  േബാധിപിച  അേപക  മഖാനിരം  അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-10202/2021 30-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളികഷൻ  നീേറപറത് കനത

് വീട ഫേറാക് െപരമഖം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് േബബി  നീേറപറത് കനത് വീട  െപരമഖം  േബാധിപിച അേപക മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   01-06-2010-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല പി ഭാര് 57

2 അേജഷ പി മകന 34

3 ആരതി പി മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉമകൽസ എൻ വി ഭാര് 56

2 ജസീറ പി മകള 37

3 സാലിഹത് പി മകള 35

4 മഹമദ ആഷിക പി മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി ഭാര് 58
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നമര:െക3-10203/2021 30-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില ഫേറാക് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീേദവി പി   ഐശ്ര് ഹൗസ

കളികടം േറാഡ ഫേറാക്  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന കിരൺ പി ഐശ്ര് ഹൗസ കളികടം േറാഡ ഫേറാക് പി ഒ

േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന     22-02-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

2 വിജി എൻ മകള 33

3 ബിേജഷ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കിരൺ പി മകന 42

2 അരൺ പി മകന 37
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-10272/2021 30-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില കരവനതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആചടി  ൈകതംപാടം ഹൗസ

് കരവൻതിരതി പി ഒ ഫേറാക് വഴി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന സകീർ ഹൈസൻ ആർ , ൈകതംപാടം ഹൗസ കരവൻതിരതി

േബാധിപിച  അേപക        മഖാനിരം  അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന  07-02-2016-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-10273/2021 30-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  കരവനതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബർതേലാമി  ഇടതിൽ

ഹൗസ ഫേറാക് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകള പിൻസി ഇ ബി  ഇടതിൽ ഹൗസ ഫേറാക് പി ഒ  േബാധിപിച അേപക 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:െക3-10274/2021 30-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമകടി ആർ മകന 58

2 അബബകർ ആർ മകന 53

3 അബൽ അസീസ ആർ മകന 49

4 സകീർ ഹൈസൻ ആർ മകന 48

5 ഇയാതടി മകള 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിേകാറിയ ഭാര് 59

2 പിൻസി ഇ ബി മകള 40

3 ബിൻസി മകള 38

4 ജിൻസി ഇ ബി മകള 32
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 േകാഴിേകാട താലകില കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കരണാകരൻ എൻ  വടവറ ഹൗസ

വടപറമ് ചാലിയം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന വിപിൻ സി ,  വടവറ ഹൗസ വടപറമ് ചാലിയം പി ഒ  േബാധിപിച അേപക

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 04-11-2020-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:െക3-10275/2021 30-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാലൻകടി എം സി സനാസ

്  മരകലിങൽ  ചാലിയം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് സഹറ എം സി  സനാസ മരകലിങൽ ചാലിയം പി ഒ േബാധിപിച

അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-07-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-10276/2021 30-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാക കമാർ പി  പാലനാടൻ

കുവളപിൽ  വീട  മണർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ജയശീ െക  പാലനാടൻ കുവളപിൽ വീട മണർ പി ഒ േബാധിപിച

്ച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-02-

2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.     ൈമനരമാർ താെഴയള ലിസില കമനമര 2-നെറ  സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസനകമാരി സി ഭാര് 52

2 വിനീത സി മകന 32

3 വിപിൻ സി മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറ എം സി ഭാര് 54

2 ഷമിന എം സി മകള 38

3 ഷമീർ എം സി മകന 35

4 െഷഹീർ എം സി മകന 30
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കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-10277/2021 30-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില പതിയങാടി  വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലത ഡി  എസ  കഷകപ

ബാരാകസ േറാഡ െവസ് ഹിൽ പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള പാർവതി െജ കഷകപ ബാരാകസ േറാഡ െവസ് ഹിൽ പി ഒ

േബാധിപിച അേപക      മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന  03-07-2021-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:െക3-10278/2021 30-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില ഫേറാക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിയാതടി ഡി  േതാടകര ഹൗസ

് നൂർ കളിെതാടി ഫേറാക് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന അബറഹിമാൻ ഡി  േതാടകര ഹൗസ കളിെതാടി ഫേറാക്

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന 15-12-2020-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന മാതാവ 60

2 ജയശീ െക ഭാര് 36

3 ആകാശ പി മകന 13

4 ആരാധ് പി മകള 6

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാർവതി െജ മകള 19

2 പവീണ െജ മകള 17

3 ജയരാജ െക പി ഭരതാവ 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകായകടി ഡി മകന 67

2 ഫാതിമ ബീവി ഡി മകള 60

3 ൈസനബ ഡി മകള 58

4 െസയടി ഡി മകന 57

5 സഹറാബീവി ഡി മകള 54
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6 മഹമദ കാസിം ഡി മകന 53

7 അബ റഹിമാൻ ഡി മകന 51

8 അബൾ ജലീൽ ഡി മകന 48
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 3-8852/2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകിയമ പി െക,  അഞന

കേളാൽ  െപരമഖം ഫേറാക് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഫേറാക്  വിേലജില   പേരതയെട പൗതൻ അവിനാഷ  എം , അഞന കേളാൽ

പറമ്  െപരമഖം ഫേറാക് , േബാധിപിച അേപക   ഫേറാക്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-11-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3-9065/2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമഭദൻ െക,  59/3862 പശാനം

തളി  ചാലപറം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രഗമിണി  എം , 59/3862 പശാനം തളി  ചാലപറം പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

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:െക3-9069/2021 13-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി പി െക മകള 63

2 അവിനാഷ  എം      (28-5-2002-ൽ മരണെപട മകൻ
പദമനാഭൻ എനയാളെട മകൻ)

പൗതൻ 25

3 അഞന എം                                 ടി പൗതി 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഗിണി എം ഭാര് 77

2 വിേനാദ രാമഭദൻ മകന 54

3 സന് രാമഭദൻ മകള 50
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 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏറത്  രാജ  പജല, ചാലപറം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കസബ വിേലജില   പേരതനെറ മകന െലവിൻ , പജല, ചാലപറം , േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-12-2004 -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:െക3-9073/2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയകടി , പതിയപര ൈനനാൻവളപ

്  കലായി  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നഗരം വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹാരിസ എസ  പി , പതിയപര ൈനനാംവളപ് കലായി പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-03-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-9076/2021 13-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി വി അബല േകായ, 12/869

,  മലാനകം  കചനാം  െതാടക  ഹൽവ  ബസാർ  േകാഴിേകാട  െഹഡ  േപാസാഫീസ  പി  ഒ    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നഗരം വിേലജില

പേരതനെറ മകന എം സൽഫികർ , മലാനകം ഹൗസ കചനാം െതാടക ഹൽവ ബസാർ േകാഴിേകാട , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    07-11-2013  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമകമാരി ഭാര് 69

2 ലിനി മകള 50

3 െലവിൻ മകന 48

4 െലവിന മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹാരിസ എസ പി മകന 51

2 നഹ എൻ പി മകന 41

3 ഷാജഹാൻ മകന 40

4 അഗദ േകായ മകന 35
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3-9079/2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈബദ െക പി,  നസീബ െഹൗസ

േമതൽ വീട പറമ് കറിചിറ പി ഒ പരപിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നഗരം വിേലജില   പേരതയെട മകന സൗദ , നസീബ െഹൗസ േമതൽ വീട കറിചിറ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3-9081/2021 13-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീരാൻ േകായ എ െക,

കരിമയിൽ  ഹൗസ  കറിയിൽ  താഴം  ഗരവായരപൻ  േകാേളജ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ഷഹർബാന െക വി , കരിമയിൽ ഹൗസ കറിയിൽ താഴം ഗരവായരപൻ േകാേളജ , േബാധിപിച അേപക   വളയനാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

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

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിയാഖതലി എം മകന 58

2 സൽഫികർ  എം മകന 56

3 അബൽ നിസാർ എം മകന 53

4 മഹമദ ഇകബാൽ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഹറനീസ െക പി മകള 50

2 ആരിഫ െക പി മകള 49

3 സൗദ  െക പി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷഹർബാന െക വി ഭാര് 49

2 സജമൽഖാൻ എ െക മകന 26

3 ആയിഷ ഫിദ എ െക മകള 21
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നമര:െക3-9088/2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി,  വീണകാട് ഹൗസ

മാങാവ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന രാജീവൻ , വീണകാട്  ഹൗസ മാങാവ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-1997  -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:െക3-9092/2021 13-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത്ായനി അമ  വി  ,

വടേകാടിൽ ഹൗസ െകാേമരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വളയനാട  വിേലജില   പേരതയെട മകന രാമകഷൻ ,  േമേതാട്  പറമ്

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3-9098/2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ,  അമാളിവയലിൽ

4 നിഹ എ െക മകള 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പദീപൻ മകന 60

2 രാജീവൻ മകന 56

3 ദിലീപൻ മകന 55

4 സജിനി മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത മകള 66

2 വിമല മകള 65

3 രാമകഷൻ മകന 61

4 മലിക മകള 58

5 ഗിരിജ മകള 53

6 മേനാജകമാർ മകന 52

23th November 2021Revenue Department13977
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



ഹൗസ കടലണി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിജ  അമാളിവയലിൽ , അമാളിവയലിൽ ഹൗസ കടലണി

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഗിണി എ വി ഭാര് 72

2 രതീഷകമാർ എ വി മകന 51

3 രാജില എ വി മകള 49

4 ബിജ അമാളി വയലിൽ മകന 46

13978 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-9100/2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമൻ എം,  പതിേയാടി

ൽ ഹൗസ പാലകട േറാഡ എടകാട-െവസ്ഹിൽ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീജിത് പി ,

പതിേയാടിൽ ഹൗസ പാലകട േറാഡ െവസ്ഹിൽ പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-11-2020 -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:െക3-9101/2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നഫീസ പി , മിനിേപാലീസ  കടലണ

ി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഹംസേകായ ടി ,  മിനിേപാലീസ  കടലണി പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2014 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഞിത് പി മകന 44

2 ശീജിത് പി മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹംസേകായ ടി ഭരതാവ 73

2 നജമനീസ മകള 48

3 മംതാസ സഹീർ മകള 47

4 സമീറ ടി മകള 45

5 ജസീല ടി മകള 42

6 ൈസദലവി പി സേഹാദരൻ 59

7 ആയഷ ബീവി പി  (14-10-2014-ൽ മരണെപട സേഹാദരൻ
അബറഹാൻ എനയാളെട ഭാര്)

- 60

8 റിലവാനദീൻ പി                   ടി        മകൻ - 40
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നമര:െക3-9103/2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവനതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമശൻ,  െകാളറങാഴി

ഹൗസ  കരവൻതിരതി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവനതിരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭ , െകാളറങാഴി ഹൗസ

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനരമാർ   താെഴയള

 ലിസില  കമ നമര  1  നെറ    സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-9104/2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവനതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒ ആർ ലീല, പരഷൻ

പറമിൽ  ഹൗസ  മണാർപാടം  ഫേറാക്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവനതിരതി വിേലജില   പേരതയെട മകള ജിഷ പി െക

, പരഷൻ പറമിൽ ഹൗസ മണാർപാടം ഫേറാക് പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കരവനതിരതി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2012 -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:െക3-9105/2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവനതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണിേകായ െവമരത്

പനംകളങര,  ഫേറാക്    കരവൻതിരതി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

9 നബഹാൻ                         ടി          ടി - 33

10 ജംഷീദ പി                         ടി        മകൾ - 35

11 മഫീദ ഇയാസ                      ടി          ടി - 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭ ഭാര് 40

2 ജിഷ െക മകന 19

3 ജിേനായ മകന 17

4 ജിതൻ െക മകന 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജീജ പി െക മകള 46

2 ജിഷ പി െക മകള 44
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ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കരവനതിരതി വിേലജില    കദീജ  െവമരത്  ,

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

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2020  -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:െക3-9106/2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിനി അമ,  നസ്ാടിൽ ഹൗസ

കാരപറമ് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതയെട മകള മലിക എൻ , േസാപാനം തമകണികളം െവസ്ഹിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-7809/2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കനകദാസൻ െക,  കനമൽ ഹൗസ

്  േബപർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    േബപര വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ േദവദാസ ,  കനമൽ ഹൗസ േബപർ പി  ഒ  ,

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

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജബീവി മാതാവ 86

2 കദീജ                       (ആദ് ഭാര്) ഭാര് 57

3 തസലീന                     (രണാം ഭാര്) ഭാര് 46

4 ഷബീർ മകന 39

5 ഷകീർ മകന 35

6 സമയ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മലിക എൻ മകള 60

2 ൈശലജ എൻ മകള 59

3 പമീള എൻ മകള 56

4 ുതി എൻ      (മരണെപട മകൻ സേരനൻ എനയാളെട
മകൾ)

പൗതി 32

5 രമ് സേരനൻ എൻ                 ടി പൗതി 30
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താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3-8689/2021 13-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാധരൻ, കമലാട്  ഹൗസ

്  മണകാട്  പറമ്  അരകിണർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േകാമളം , പിലാകിൽ ഹൗസ േബപർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-08-2008 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-8854/2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ പി,  പൽപറമിൽ  നനന

ം  േകാടപാടം  ഫേറാക്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഫേറാക്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീബ , പൽപറമിൽ  നനനം േകാടപാടം

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള 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 േദവദാസ സേഹാദരൻ 56

2 കഷദാസൻ സേഹാദരൻ 59

3 ഗിരീഷ കമാർ സേഹാദരൻ 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകാമളം െക ഭാര് 46

2 രമ് െക മകള 29

3 സൗമ് െക മകെന ഭാര് 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ ഭാര് 44

2 അഭിലാഷ പി മകന 26

3 ഘനശ്ാം പി മകന 24

13982 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:െക3-8856/2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടികഷൻ എം,  മലയിൽ പറമി

ൽ  ഹൗസ െപരമഖം  ഫേറാക്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഫേറാക്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന എം പദീപകമാർ , മലയിൽ പറമിൽ

ഹൗസ െപരമഖം ഫേറാക് , േബാധിപിച അേപക   ഫേറാക്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-01-2001-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. 

 

4 അമൽശ്ം പി മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിേനാദ കമാർ എം മകന 58

2 എം പദീപകമാർ മകന 56

3 സ്ർണകമാരി എം മകള 52

4 സരള എം മകള 45

5 പേമാദകമാർ മലയിൽ മകന 43
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-9493/2021 21-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   താെഴേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ  പനേങാട

ചാലിൽ േചനമംഗൂർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവക

ാശ സർടിഫികറിനായി   താെഴേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഭിലാഷ പി സി , പനേങാട ചാലിൽ േചനമംഗല

ൂർ , േബാധിപിച അേപക   താെഴേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-9494/2021 21-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    െപരവയല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അബബകർ  എം

േകായേങാടമൽ െപരവയൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െപരവയല വിേലജില   പേരതനെറ മകന നവാസ ,  േകായേങാടമൽ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-07-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5-9498/2021 21-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി ഭാര് 64

2 അഭിലാഷ പി സി മകന 43

3 ദയാനനൻ മകന 41

4 പജീഷ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ ഭാര് 54

2 നവാസ േകായേങാടമൽ മകന 42

3 ഉമ സൽമ മകള 38

4 ഹലാലൽ റഹാൻ മകന 31
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 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വളഞി  കേലരി പറമത്

െപരവയൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െപരവയല വിേലജില   പേരതയെട മാതാവ ഭാസകരൻ ,  കേലരി  പറമത് െപരവയൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-2003 -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:െക5-9499/2021 21-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപിനായർ പി  പനചി നിലയ

ം  െപരിങളം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരവയല വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിഷ പി , പനചി നിലയം െപരിങളം , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-2018  -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:െക5-9500/2021 21-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ചാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   മരളീധരൻ െക എ  കിഴക

േ അമാളി  മലയമ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ചാതമംഗലം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ദിവ്  മരളീധരൻ ,  കിഴേക അമാളി   മലയമ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അപ മകന 69

2 ബാലകഷൻ മകന 66

3 സേരാജിനി മകള 64

4 ഭാസകരൻ മകന 62

5 സത്ഭാമ മകള 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകാമളം പി ഭാര് 54

2 േരഷ പി മകള 31

3 വിഷ പി മകന 27
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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:െക5-9501/2021 21-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കറവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശാലാകി 'അമ  മേടാളിേശരി

പറമിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറവടര വിേലജില   പേരതയെട മകന അരൺ കമാർ , മേടാളിേശരി  പറമിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-03-2021  -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:െക5-5776/ 2021 21-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ കടി  അരീകഴിയിൽ

പയമ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരവടർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഉൈസയിൻ  കടി  എ െക ,  അരീകഴിയിൽ പയമ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2011 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനിക മാതാവ 71

2 ദിവ് മരളീധരൻ ഭാര് 36

3 അഭിേഷക മരളീധരൻ മകന 16

4 ശീലകി മകള 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതല സേഹാദരി 71

2 പമീള (മരണെപട സേഹാദരി രഗിണി അമയെട മകൾ ) മകള 57

3 അരൺ കമാർ   (ടി മകൻ ) മകന 56

4 ശീലാമണി       (ടി മകൾ ) മകള 48

5 അനപ          (ടി മകൻ ) മകന 47

6 ആനനവലി (മരണെപട സേഹാദരി പതിനിയെട മകൾ ) മകള 52
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നമര:െക5-7517/2021 21-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളീധരൻ െക  കേണ്ാട്

െപരിെങാളം      എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െപരവയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  വിജല പി  െക ,  കേണ്ാട്   െപരിെങാളം      ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

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

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-9744/2021 26-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന  കഴിമാടിൽ മീതൽ പലാളർ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മടവര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷിബ യ , കഴിമാടിൽ മീതൽ പലാളർ മടവർ  , േബാധിപിച അേപക   മടവര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    31-10-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ മകള 57

2 ഉൈസയിൻ  കടി എ െക മകന 53

3 ഫാതിമ ബീവി മകള 49

4 ൈമമന മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണികടി അമ മാതാവ 83

2 വിജല പി െക ഭാര് 36

3 ഹരിേഗാവിന് െക മകന 9

4 ഹരിനനന െക മകള 6

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിബ യ മകന 46

2 ഷീബ യ മകള 37
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നമര:െക5-9748/2021 26-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉസയിൻ െക പി   കളിപറത്

ചകാലകൽ പടനിലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഫസൽ ഖലീൽ െക പി , കളിപറത് ചകാലകൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

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 ആയിശകടി ഭാര് 50

2 ജസ മകള 35

3 ഫസ മകള 31

4 ഫസൽ ഖലീൽ െക പി മകന 27
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നമര:െക3-8857/2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമ െക,  മലയിൽ പറമിൽ

ഹൗസ  ഫേറാക്  െപരമഖം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഫേറാക്  വിേലജില   പേരതയെട മകന എം പദീപകമാർ , മലയിൽ പറമിൽ

ശീപതം െപരമഖം ഫേറാക് , േബാധിപിച അേപക   ഫേറാക്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2020 -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:െക3-8858/2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാധരൻ നായർ,  േതാടാ

ം  കനി  ഹൗസ  െകാളതറ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവണർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനരൻ ടി , േതാടാം കനി ഹൗസ

െകാളതറ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചറവണർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-1994  -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 വിേനാദ കമാർ എം മകന 58

2 എം പദീപകമാർ മകന 56

3 സ്ർണകമാരി എം മകള 52

4 സരള എം മകള 45

5 പേമാദ കമാർ മലയിൽ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരള മകള 72

2 േശാഭന മകള 62

3 സനരൻ ടി മകന 59

4 വാസേദവൻ        (9-5-2021-ൽ മരണെപട മകൻ) മകന --

5 നളിനി പി ടി       (20-9-2010-ൽ മരണെപട മകൾ) മകള --
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നമര:െക3-8859/ 2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിത്ാനനൻ െക വി , െകാത

ർ നിസരി െവസ്ഹിൽ പി ഒ പതിയങാടി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രഞിനി പി  ,  െകാതർ നിസരി

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2021 -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:െക3-8860/2021  13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവ,  െപാറമി ചളിയാംവളപ് മാറാട

് അരകിണർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതയെട മകന പകാശൻ , െപാറമി ചളിയാംവളപ് മാറാട അരകിണർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-9180/2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കചീബി,  കടവനത്  ഹൗസ

കലായി  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകള െമാഹസീന  , പളികലകത് ഹൗസ പതിയങാടി പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-1996 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഞിനി പി ഭാര് 48

2 നയൻതാര െക മകള 24

3 സൗമിനി എം മാതാവ 80

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പകാശൻ മകന 50
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-8407/2021 08-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഷറഫ ചാലകലകത്,

െതാണിയിൽ ഹൗസ റഹിമാൻ ബസാർ െകാളതറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവണർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈസഫനീസ ,

െതാണിയിൽ ഹൗസ റഹിമാൻ ബസാർ െകാളതറ പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   െചറവണര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-04-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

   ൈമനരമാർ   താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2-നെറ   സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-8861/2021 08-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ ,  നാലപരകൽ ഉടമിച

ി െതാടകയിൽ ഹൗസ പതിയങാടി പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജീവൻ , നാലപരകൽ ഉടമിചി

െതാടകയിൽ ഹൗസ പതിയങാടി പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െമാഹസീന എ എം മകള 46

2 ജാഫർ എ എം മകന 43

3 ഹസീന പി മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉമാചകടി സി എം മാതാവ 73

2 ൈസഫനീസ ഭാര് 42

3 ജലിനർ സി മകള 23

4 അംന മകള 21

5 ഹനാൻ അഷറഫ മകള 13

6 മിൻഹ ഫാതിമ മകള 12

7 മഹമദ ഹംദാൻ മകന 7

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗമിനി ഭാര് 70
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നമര:െക 3-8862/2021 08-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവരാജൻ,  േപാതേഞരി

മീതൽ ഹൗസ െപാകന് ജി എ േകാേളജ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വളയനാട  വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  ലത െക ,  കഷ ഗീതം  ഹൗസ

േപാതേഞരി െപാകന് , േബാധിപിച അേപക   വളയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3-8863/2021 08-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലസബഹണ്ൻ െക െക ,

അകയ േബപർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയലകി , അകയ കീരിയാടത് കളരികയം  േബപർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-04-2021 -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:െക3-8864/2021 08-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി ബിച , പളികണി അഴീക

ൽ  േറാഡ  കലായി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നഗരം വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി ബിചായി പി പി , പളികണി അഴീകൽ

േറാഡ കലായി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   നഗരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

2 സജീവൻ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത െക ഭാര് 53

2 മഞള െക മകള 36

3 ഷിജള  െക മകള 34

4 വിപിൻ രാജ െക മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയലകി ഭാര് 72

2 സജന ഗേണശൻ മകള 48

3 സൽന അജിത മകള 47
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റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-06-2018 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിചായി  പി പി സേഹാദരി 83

2 ആമിനാബി പി പി സേഹാദരി 68

3 ബീരാൻേകായ പി പി സേഹാദരൻ 64
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-8865/2021 08-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ നായർ  ചനാലയ

ം  അരീപറമിൽ ഫേറാക്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഫേറാക്  വിേലജില   പേരതനെറ മകള ശീവിദ് എ , ചനാലയം അരീപറമിൽ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-02-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3-8866/2021 08-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ എൻ െക,  പരീശമ

േവലതി  പടികൽ  അതാണികൽ  െവസ്ഹിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന പവീൺ കമാർ ,

പരീശമ േവലതി പടികൽ അതാണികൽ െവസ്ഹിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-01-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-8867/2021 08-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ധന് എ മകള 33

2 ദിവ് എ മകള 32

3 ശീവിദ് എ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതി എൻ െക ഭാര് 67

2 പവീൺകമാർ എൻ െക മകന 47

3 പദീഷ കമാർ എൻ െക മകന 44

4 പവീണ എൻ െക മകള 41
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 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രജനി  വകമൽ പറമ് േബപർ പ

ി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പതിയങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകള രമ് െക , കാനംേങാട ഹൗസ േഗാതിശ്രം  േബപർ , േബാധിപിച അേപക

പതിയങാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-1987  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-8868/2021 08-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െക മമദ േകായ  െവണയാട്

പറമ് ബിലാതികളം എരഞിപാലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കേചരി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന സബീർ പി  പി  ,  െവണയാട്  പറമ്

ബിലാതികളം എരഞിപാലം , േബാധിപിച അേപക   കേചരി 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 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 രമ് െക മകള 34

2 ഹരീഷ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ വി പി   (ആദ് ഭാര്) ഭാര് 78

2 ഹഫസ പി പി മകള 63

3 റഫീഖ പി പി മകന 61

4 നജീബ പി പി മകന 59

5 ബഷീർ പി പി മകന 57

6 സാദിഖ പി പി മകന 55

7 സബീർ പി പി മകന 53

8 റിയാസ വി പി മകന 51

9 രഹന വി പി മകള 49

10 സാജിദ വി പി മകന 47

11 സിയാബ വി പി മകന 45

12 നഫീസ സി വി   (രണാം ഭാര്) ഭാര് 71

13 റസീന മകള 53

14 മനീർ പി പി മകന 51

15 ജാഫർ പി പി മകന 49

16 ഹാഫിസ പി പി മകന 47

23th November 2021Revenue Department13995
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17 ഷംഷീർ പി പി മകന 48
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-9749/2021 26-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസകരൻ  െവളേതടത് മടവർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മടവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനകമാരി ,  െവളേതടത് മടവർ , േബാധിപിച അേപക   മടവര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-

06-2009 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-9750/2021 26-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കമാരനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലി പി  പളികൽ, മകം, അള

്ളി   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കമാരനൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദാലി , പളികൽ, മകം, അളി  പി ഒ , േബാധിപിച

്ച  അേപക   കമാരനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി ഭാര് 71

2 സജിത് കമാർ മകന 49

3 ശീകാന് മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷമ ഭാര് 80

2 മഹമദലി മകന 63

3 കദീജ മകള 60

4 സൈബദ മകള 55

5 അബറഹിമാൻ മകന 50

6 അബസലാം മകന 48

7 റഹതള മകന 46
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നമര:െക5-9751/2021 26-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഭാഷ ടി െക  പതകടി കണി

ഹൗസ കതിരവടം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടളി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈശലജ ഇ െക ,  പതകടി കണി ഹൗസ കതിരവടം ,

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

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-9752/2021 26-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   പളേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ പി പി   പാലപ

െപായിലിൽ  െവളലേശരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ശീജ , പാലപ െപായിലിൽ െവളലേശരി , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-9753/2021 26-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല  ലീല നിവാസ ഉപടപടന

േഗാവിനപരം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടളി വിേലജില   പേരതയെട മകന ബാബ പി , ഉപടപടന േഗാവിനപരം , േബാധിപിച അേപക

േകാടളി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

8 റംല മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈശലജ ഇ െക ഭാര് 57

2 സരിത ടി െക മകള 37

3 സജിത ടി െക മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജ ഭാര് 45

2 സജിന മകള 26

3 സജിഷ പി പി മകള 24

4 സബിഷ പി പി മകള 22
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-9754/2021 26-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷിബിൻ പി ആർ  പകാട്  കതിരവട

ം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

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

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-9755/2021 26-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   പളേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാളി   താനിേകാടമൽ

നായർകഴി പാഴർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന പഭാകരൻ , കളപറ്  പാഴർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക     പളേകാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-

04-2007  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന പി മകള 60

2 ബാബ പി മകന 59

3 പവിതൻ പി മകന 52

4 ഗിരീശൻ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഞിനി പി മാതാവ 73

2 സനം െക െക ഭാര് 35

3 സാവൻ എസ മകന 4

4 പാർവതി എസ മകള 2

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

23th November 2021Revenue Department13999
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നമര:െക5-9756/2021 26-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   പളലേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക മാധവൻ നായർ

െകാനാറയിൽ  െവളലേശരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജയപകാശൻ െക , െകാനാറയിൽ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-2006 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

1 ലകി മകള 70

2 പഭാകരൻ മകന 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസനകമാരി െക മകള 56

2 ജയപകാശൻ െക മകന 54

3 ഗിരിജ െക മകള 49
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-9757/2021 26-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിേകായ  െപരളയിൽ

േകാേണാട്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബീകടി , കണിയിൽ  കിഴേകാത് , േബാധിപിച അേപക

കരവടര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-01-2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-9758/2021 26-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   താെഴേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ സലാം പി െക  പയനാട

്  ഹൗസ േചനമംഗൂർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവക

ാശ സർടിഫികറിനായി   താെഴേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിഹാബദീൻ പി  ,  പയനാട  േചനമംഗൂർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5-9759/2021 26-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അതമാൻ കടി  ചേകാരക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീകടി ഭാര് 67

2 ഹസൻ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാറ  പി െക ഭാര് 53

2 റംസീന മകള 36

3 ഷിഹാബദീൻ പി മകന 33

4 റസീല സലാം പി െക മകള 26
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ൽ കരവടർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ആമിന , ചേകാരകൽ കരവടർ , േബാധിപിച അേപക   കരവടര വിേലജ

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

02-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന ഭാര് 65

2 ഫാതിമ മകള 39

3 സഫിയ മകള 37

4 റംല ബീവി മകള 35

5 ൈമമന മകള 30
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4-10497/2021 02-11-2020
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ  െനടിയറമത് കാക

ർ േചളനർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചലനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വസന , െനടിയറമത് കാകർ പി ഒ  , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    23-11-1986  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രപശീ മകള 32

2 വസന ഭാര് 54

23th November 2021Revenue Department14003
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