
 

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

printing.kerala.gov.in

േകരള സരകാര
GOVERNMENT OF KERALA

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി  ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY

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

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

വാല്ം 10

Vol. X

നമര

No.
 42

െചാവ, 2021  ഒകേടാബര  26

Tuesday, 26th October 2021

1197 തുലാം 10

10th Thulam 1197

1943 കാരതികം 4

4th Karthika 1943

Part III

Commissionerate of Land Revenue

©

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

2021

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



 
Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 2 -357 / 2021 12-01-2021
 
 െകായിലാണി താലകില  െചറവണർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ നമ്ാർ s/o ചന

നായർ  കേടാത് േദശത്  നടവിെല പറമിൽ കേടാത് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവണർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േദവകി  അമ ,

കേടാത്  േദശത്   നടവിെല പറമിൽ കേടാത്  പി  ഒ  ,  േബാധിപിച അേപക  െചറവണർ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-03-2009 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 3 -5249 / 2020 06-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   തറയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നലയി w/o അരിയായി  തറയർ

േദശത്  നനനം  തിേകാടി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തറയര വിേലജില   പേരതയെട മകള നാരായണി , തറയർ േദശത് നനനം

തിേകാടി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   തറയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-05-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി അമ ഭാര് 75

2 ഗിരീഷ കമാർ മകന 47

3 സിന മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി മകള 69

2 േദവി മകള 66

3 ബാലകഷൻ മകന 64

4 ജാനകി മകള 62

5 സന്              മരണെപട മകൾ
ഇനിരയെട

മകള 38

6 സൗമ്                              " മകള 34

7 േസാന പസാദ                  " മകന 28
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:ജി 3 -5678 / 2020 06-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   ഇരിങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാതകടി s/o േകള  ഇരിങൽ

േദശത്  ഇളയനർ ഇരിങൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരിങല വിേലജില   പേരതനെറ മകള അജിത , ഇരിങൽ േദശത്  ഇളയനർ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-04-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിത മകള 48
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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 2 -6047 /2021 14-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   െനാചാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദമയനി എം െകW/O േകള നായർ

  േചേനാളി േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െനാചാട  വിേലജില   പേരതയെട മകള മഞളഭായ പി  െക ,  പളകണി  േചേനാളി  പി  ഒ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 2 -6046 / 2021 14-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   അേതാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞികണൻ S/O തനിയൻ

േവളർ േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    അേതാളി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  കമല ,  കാളകനി  ,േവളർ ,  േബാധിപിച അേപക

അേതാളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 2 -6216 / 2021 14-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   അേതാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ   എ ടി S/O ശങരൻ

 െകാളകാട േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അേതാളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീന , െചതിൽ ,െകാളകാട , േബാധിപിച അേപക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഞളഭായ പി െക മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമല ഭാര് 53

2 അരൺ പസാദ മകന 26

3 അശ്തി മകള 25

26th October 2021Revenue Department9481
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



അേതാളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 2 -6061 / 2021 14-09-2021
 
  െകായിലാണി താലകില   െചേങാടകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലികടി S/O മമദ

എടകളം േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചേങാടകാവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മമദേകായ , പളികനി എടകളം , േബാധിപിച

അേപക   െചേങാടകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-05-1974 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 2 -6205 / 2021 15-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   കരാചണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എം െസബാസ്ൻ s/o മതായ

ി   േകാതമനാനി  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരാചണ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന മാതയ െക എസ , േകാതമനാനി ഹൗസ

,കലേനാട പി ഒ ,കരാചണ് , േബാധിപിച അേപക   കരാചണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-11-2012 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീന ഭാര് 47

2 അകയ മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മമദേകായ മകന 68

2 നഫീസ മകള 65

3 സൈബദ മകള 62

4 ഫാതിമ മകള 60

5 ജമീല മകള 58

6 മസഫ മകന 55

7 ലതീഫ മകന 53

8 യസഫ മകന 50
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 2 5946 / 2021 06-09-2021
 
  െകായിലാണി  താലകില    പേയാളി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രവീനൻ s/o  േകളപൻ

െചാറിയൻചാൽ  താേരമൽ  ,പേയാളി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പേയാളി  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  പീത  ,

െചാറിയൻചാൽ താേരമൽ ,പേയാളി  പി  ഒ  ,  േബാധിപിച  അേപക   പേയാളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-03-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 2 -5945/ 2021 06-09-2021
 
  െകായിലാണി താലകില   പേയാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകളൻ s/o ഒണകൻ  കിഴർ

േദശത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേയാളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കല്ാണി , കാര്ാട് ,കിഴർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

പേയാളി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-03-1996  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ െസബാസ്ൻ ഭാര് 95

2 ലീല മകള 71

3 മാതയ െക എസ മകന 68

4 േമഴി േജാർജ് മകള 66

5 നിർമല അബഹാം മകള 60

6 പൗളിൻ െക എസ മകള 59

7 ജയശീ െസബാസ്ൻ മകള 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാന അമ 85

2 പീത ഭാര് 55

3 രസിത മകള 38

4 രഞജിത് മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണി ഭാര് 75
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:- 5942/ 2021 06-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   െചേങാടകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകൻ s/o കഷൻ

വടകയിൽ  ,എടകളം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചേങാടകാവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന പേശാജ , വടകയിൽ ,എടകളം പി

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    22-07-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 3 -3531/ 2021 06-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   ബാലേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ  തരത്ാട േദശത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ബാലേശരി വിേലജില   പേരതയെട മകന അൈസനാർ , മടിയറകനമൽ തരത്ാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

ബാലേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-02-2013  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

2 ഉഷാലത മകള 57

3 ശിവദാസൻ മകന 55

4 ഹരിദാസൻ മകന 53

5 ദിപദാസൻ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണി അമ 85

2 പസന ഭാര് 60

3 പേശാജ മകന 39

4 പസീൽ മകന 36

5 പമീഷ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കടിമമി മകന 79

2 ഇമിചി മമത മകന 78

3 ആയിഷ മകള 71

4 അൈസനാർ മകന 65

5 െമായീൻേകായ മകന 60

6 ബഷീർ മകന 53
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:ജി 2 -5703 / 2021 06-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   വിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി w/o കഞിരാമൻ  കടത

്  കനമൽ  െകാലം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിയര വിേലജില   പേരതയെട മകള ലീല , കടത് കനമൽ െകാലം പി ഒ ,

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

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 2 -6002 / 2021 06-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   ഇരിങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശ്നാഥൻ s/o കണൻ  പത

ൻ  വളപിൽ  ഇരിങൽ  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരിങല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിലി , പതൻ വളപിൽ ഇരിങൽ പി ഒ ,

േബാധിപിച അേപക   ഇരിങല 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 അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

7 ആമിന   മരണെപട   മകൻ പരീതിെൻറ ഭാര് 63

8 അൻവർ            " മകന 45

9 ഷാജിദ              " മകന 40

10 ഷകീല   മരണെപട മകൾ കദീശയെട മകള 53

11 ഷകീർ              " മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല മകള 64

2 മാലതി മകള 62

3 മരളീധരൻ മകള 56

4 ഷർമിള മകള 52

5 ബിന മകള 50

6 ൈഷനി     മരണെപട മകൾ ശാനയെട മകള 48

7 ഷിസിത              " മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിലി ഭാര് 67

2 വിപിൻദാസ പി വി മകന 42

3 വിനീഷ പി വി മകന 41
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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
:ജി3-6210/2021 15-09-2021
 
  െകായിലാണി  താലകില   െചേങാടകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പജീഷ കമാർ s/o

നാരായണൻ  ശീൈശലം ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െചേങാടകാവ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആൻസി െക േബബി , ശീൈശലം

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-10-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി3-6309/2021 14-09-2021
 
  െകായിലാണി താലകില   േചമേഞരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിദാസൻ പി  െക s/  o

ഗംഗാധരൻ   പാറകൽ  താെഴഎനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചമേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈശലജ പി െക , പാറകൽ താെഴ

,തിരവങർ , േബാധിപിച അേപക  േചമേഞരിവിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2002 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി2-6214/2021 14-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആൻസി െക േബബി ഭാര് 39

2 അലൻ പജീഷ മകന 12

3 അമൽ പജീഷ മകന 9

4 ജാനകി െക ടി അമ 76

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െപണകടി അമ 85

2 ൈശലജ ഭാര് 51

3 ജസ മകള 32

4 ഹനീഷ മകന 29
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 െകായിലാണി താലകില   അേതാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പേറാൻ s / o െതാേയാൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അേതാളി വിേലജില   പേരതനെറ മകള സനിത എം , മലയിൽ െകാങനർ , േബാധിപിച അേപക   അേതാളി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    17-11-2004  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി2-6215/ 2021 14-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   അേതാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ എം s / o ചാത

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അേതാളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന രേമശൻ , നമിടികണിതാഴം ,െകാങനർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

അേതാളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-2011  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-6045/2021 14-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   േമപയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാണിക്ം d / o ചാത   എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമപയര

വിേലജില   പേരതയെട മകന നാരായണൻ വി എം , വാേഴാത് മീതൽ ,കീഴയർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േമപയര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    04-11-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പറായി ഭാര് 72

2 സേരഷ മകന 51

3 സനിത എം മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി ഭാര് 82

2 രേമശൻ മകന 56

3 സേനാഷ കമാർ മകന 53

4 രമ ഭായി മകള 51

5 രതി ഭായി മകള 49
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ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണൻ വി എം മകന 62

26th October 2021Revenue Department9489
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