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NOTICE

 
:ജി 2 -5704 / 2021 06-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   േചമേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ െക s/o അബ

ു  മസ്ാർ   തിരവങർ േദശത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചമേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈഫസൽ , അൽ അമീൻ ,െവങളം പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2015 -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 -5759 / 2021 06-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   ഇരിങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാത d/o േകളപൻ  ഇരിങൽ

േദശത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇരിങല വിേലജില   പേരതയെട മകള അജിത , ഇളയനർ ,ഇരിങൽ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

 ഇരിങല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-07-2017  -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 -5993 / 2021 06-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾ ഗഫർ മകന 53

2 സഫിയ മകള 51

3 അബൾ സലാം മകന 49

4 അഷറഫ മകന 47

5 കബറ മകള 45

6 ൈഫസൽ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിത മകള 48
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 െകായിലാണി താലകില   പേയാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സ്പ w/o സേമഷ  ലകി നിലയം

,പേയാളി  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേയാളി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സേമഷ , ലകി നിലയം ,പേയാളി പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2021  -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. 

 
:ജി3 5934 / 2021 06-09-2021
 
  െകായിലാണി  താലകില  േചമേഞരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാരതി  w/o  കഞിരാമൻ

േതാണിപരകൽ ,െവങളം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചമേഞരി വിേലജില   പേരതയെട മകന രാമചനൻ ടി പി , േതാണിപരകൽ

,െവങളം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േചമേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-11-2019 -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 3 5707 / 2021 06-09-2021
 
  െകായിലാണി താലകില   അവിടനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപി  െക s/o െവളത

്തൻ  കറിയളതിൽ അവിടനൂർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അവിടനൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന രജീഷ െക എം ,  കറിയളതിൽ

അവിടനൂർ ,  േബാധിപിച അേപക   അവിടനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-2021  -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 സേമഷ ഭരതാവ 40

2 േഗാപിക എസ മകള 13

3 േജ്ാതിക എസ മകള 8

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി മകള 62

2 പഷലത മകള 59

3 േശാഭന മകള 56

4 രാമചനൻ മകന 53
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 3 06-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   ഉേള്രി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീനാകി d/o കടിരാമൻ  ഒറവിൽ

േദശത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉേള്രി വിേലജില   പേരതയെട മകന രവീനൻ , നാടവിലകണി ,ഒറവിൽ പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-2014  -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 6218 / 2021 17-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   അേതാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപരചൻ s/o ആണി  േതാരായ

ി  േദശത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    അേതാളി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന പജീഷ ,  പാറപറത്  ,േതാരായി  ,അേതാളി  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2020 -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 നാരായണി ഭാര് 59

2 നാേഗഷ െക മകന 35

3 രേമ്ശ്രി െക എം മകള 29

4 രജീഷ െക എം മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അേശാകൻ മകന 58

2 പകാശൻ മകന 56

3 രവീനൻ മകന 51

4 അനീഷ      മരണെപട മകൻ
നാരായണെൻറ

മകന 37

5 ലിനീഷ                   " മകന 34

6 ലീന                     " മകള 31

7 സിന                   " മകള 36

8 ഷിനീഷ                  " മകന 34
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവി ഭാര് 64

2 പജീഷ മകന 40

3 പജിത മകള 36
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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 3-5794/2021 06-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   മടാടി വിേലജില വീരവേഞരി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീനാകി, w/o

ഗംഗാധരൻ, മലവയൽകനി, കടലർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ജിഷ, മലവയൽകനി, കടലർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക  മടാടി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2020 -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. 

 
:ജി 3 -6456/ 2021 20-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   പനലായനി വിേലജില േകാതമംഗലം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാണി

,  d/o  കഞിമാണിക്ം   എരഞിെകാടി  നിലം  കനി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ബാബ പി എം, പണവശീ, െതരപറമിൽ, െകാരയങാട,

െകായിലാണി, േബാധിപിച അേപക   പനലായനി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-2016 -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 3-6602/2021 24-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിേതഷ മകന 39

2 ജിഷ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന പി എം മകള 61

2 ബാബ പി എം മകന 53

3 അജീനൻ പി എം മകന 52

4 അഭിരാമി ഇ െക (മരണെപട മകൻ രഘവിെൻറ മകൾ  ) പൗതി 27

5 വിഷ ഇ െക (മരണെപട മകൻ രഘവിെൻ മകൻ ) പൗതൻ 23

6 േരാഹിതരാജ (മരണെപട മകൻ രാേജനെൻറ മകൾ) പൗതി 31
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 െകായിലാണി താലകില   കിഴരിയര വിേലജില കീഴരിയർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻ

അടിേയാടി,  s/o  കഞണി നായർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നാരായണൻ അടിേയാടി,  കഴികിലിടതിൽ,  ഊതളി,  കനമൽ, വടകര ,

േബാധിപിച അേപക   കിഴരിയര 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. 

 
:ജി 2 -6219/ 2021 24-09-2021
 
  െകായിലാണി  താലകില   അേതാളി  വിേലജില െകാങനർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

ജനാർദനൻ,  s/o  േചായി    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് കാർത്ായനി , പിലാേചരി, െകാങനർ േബാധിപിച അേപക

അേതാളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-10-2002  -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. 

 
:ജി 1 -6225/2021 20-09-2021
 
  െകായിലാണി താലകില   അേതാളി വിേലജില േവളർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപമ, d/o

ചനകടി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട സേഹാദരൻ രഘ, മലയിൽ, േവളർ, േബാധിപിച അേപക   അേതാളി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   10-

10-1989  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണൻ അടിേയാടി സേഹാദരൻ 76

2 അംബജാകി സേഹാദരി 71

3 സേരാജിനി സേഹാദരി 66

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി ഭാര് 78

2 ബീന മകള 46

3 വിേനാദ മകന 44

4 ൈബജ മകന 43
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 2 -6223/ 2021 20-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   അേതാളി വിേലജില െകാളകാട േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആണികട

ി എം എം, S/O ബാപടി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള മിനി െക എം, കഴികാട് മീതൽ, െകാളകാട  േബാധിപിച അേപക   അേതാളി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    20-02-2010  -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. 

 
:ജി 2 -6226/ 2021 20-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   അേതാളി വിേലജില േതാരായി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമൻ

, S/O ആണി  പാറപറത്, േതാരായി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന ലാൽ കിേഷാർ , പാറപറത്, േതാരായി , േബാധിപിച അേപക

അേതാളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2009  -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 ഭരതൻ സേഹാദരൻ 75

2 ചനിക സേഹാദരി 65

3 വസന സേഹാദരി 61

4 രഘ സേഹാദരൻ 59

5 പതിനി (മരണെപട സേഹാദരൻ േമാഹനെൻറ ഭാര് 60

6 കവിത (മരണെപട സേഹാദരൻ േമാഹനെൻറ മകള 38

7 കൗസ (മരണെപട സേഹാദരൻ പതനാഭെൻറ ഭാര് 75

8 രാജൻ (മരണെപട സേഹാദരൻ പതനാഭെൻറ മകന 59

9 േസാമൻ (മരണെപട സേഹാദരൻ പതനാഭെൻറ മകന 57

10 ഗിരിജ (മരണെപട സേഹാദരൻ പതനാഭെൻറ മകള 55

11 സേരഷ ബാബ (മരണെപട സേഹാദരൻ പതനാഭെൻറ മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി െക എം ഭാര് 70

2 മിനി െകഎം മകള 44

3 ശിവദാസ െക എം മകള 42

4 അനാമിക െക െക (മരണെപട മകൾ ഷീബയെട മകള 24

5 അമർനാഥ െക െക (മരണെപട മകൾ ഷീബയെട മകന 22
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:g 2-621/2021 20-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   അേതാളി വിേലജില െകാങനർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയം, D/

O കദീശ ഉമ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട  മകള  ബഷറ,  മളകണിതാെഴ  കനിയിൽ,  െകാങനർ  േബാധിപിച  അേപക

അേതാളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    17-03-2013  -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. 

 
:ജി 2 -6663/ 2021 25-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   േപരാമ  വിേലജില െകാരടി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജിൽരാജ, S/

O  രാജൻ     എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ അമ സേലാചന, വടെക എേളാൽ മീതൽ, േമഞാണ്ം പി ഒ, േബാധിപിച അേപക

േപരാമ  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-01-2021 -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 ശ്ാമള ഭാര് 70

2 ലാൽ കിേഷാർ മകന 45

3 റാണി മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ മകള 59

2 സഫിയ മകള 57

3 ബഷറ മകള 48

4 വഹീദ മകള 47

5 മഹമദ സേഹാദരൻ 80

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന അമ 56
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NOTICE

 
:ജി 2 -6220/2021 25-09-2021
 
  െകായിലാണി  താലകില    അേതാളി  വിേലജില  െകാളകാട  േദശത്   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ

പബീജകമാരി,  D/O  ശങരൻകടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട  ഭരതാവ ജയശങർ,  കിഴെകേകാതങാട്,  െകാളകാട  പി  ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2021   -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. 

 
:ജി 2 -6665/ 2021 25-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   അേതാളി വിേലജില േവളർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകറപ്

,  S/o  െചകടി  അടിേയാടി    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ശിവദാസൻ െക , ചിരകണമളത്, നരികനി പി ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-02-2004  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയശങർ ഭരതാവ 50

2 അർചന െക മകള 25

3 അനഷ െക മകള 21

4 ആര് െക മകള 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി മകള 67

2 പതാവതി മകള 62

3 ലകി െക എസ മകള 58

4 ശിവദാസൻ െക മകന 57

5 ഗിരിജി െക സി മകള 48

6 ഉണി മകന 47
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:ജി 2 -6600/ 2021 25-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില അേതാളി വിേലജില െകാങനർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അബൾ

ഖാദർ സി  െക,  S/o  അബബകർ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന അസഹറദീൻ, രാേരാത് താഴം കനിയിൽ, െകാങനർ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2021 -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. 

 
:ജി 2 -6661/ 2021 25-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില അേതാളി വിേലജില േവളർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ മസേകായ,എം വി

S/o അബദ എം വി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് റഖിയ, മീതെല വളപിൽ, ജിദ േകാേടജ , േബാധിപിച അേപക   അേതാളി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    29-06-2021  -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. 

 

7 ലീന മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ െക എം ഭാര് 58

2 അബബകർ സിദിഖ മകന 40

3 വസീം രാജ അബൾ ഖാദർ മകന 37

4 അസഹറദീൻ എ എസ മകന 35

5 മഹമദ ഷഫീഖ എ എസ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഖിയ ഭാര് 57

2 പാതമയി അമ 87

3 ആമിനാബി സേഹാദരി 65

4 സകറിയ സേഹാദരൻ 62

5 മഹമദ സേഹാദരൻ 59

6 തൽഹത് സേഹാദരൻ 56

7 താഹിറ സേഹാദരി 53

8 നദീറ സേഹാദരി 50
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:ജി 2-6227/ 2021 25-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   േപരാമ വിേലജില േപരാമ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൽസി, W/o

അഗസിൻ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട ഭർതാവ   അഗസി, േചനപറമിൽ, ചകിടപാറ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   േപരാമ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    01-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 3 -6200/ 2021 20-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   അരികളം വിേലജില അരികളം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീനാകി അമ

, D/o രാമൻ,  കഴിതളതിൽ ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട  മകന  വിേനാദൻ,  കഴിതളതിൽ  ഹൗസ,  അരികളം  പി  ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-04-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഗസി ഭരതാവ 69

2 ടിൻസി അഗസി മകള 36

3 ടിന അഗസിൻ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലതിക മകള 58

2 വിേനാദൻ മകന 52
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:ജി3-6833/2021 04-10-2021
 
  െകായിലാണി  താലകില   തറയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞായിഷ d/o  മസഹാജി

മണിേയാത്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തറയര വിേലജില   പേരതയെട മകന കഞിെമായീൻ , മണിേയാത് പേയാളി അങാടി പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-05-2019 -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. 

 
:ജി3-6828/2021 04-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില  ഉളിേയരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണി s/o പാചണി  നടവിലകണി

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഉേള്രി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിനിഷ , നടവിലകണി െകായകാട ഉളിേയരി , േബാധിപിച അേപക  ഉേള്രി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ  നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-12-2005  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിെമായീൻ മകന 67

2 പത മകള 64

3 അമത മകന 61

4 മസ മകന 60

5 റസിയ മകള 56

6 സൈബദ മകള 55

7 സഹറ മകള 49

8 ജമീല മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല ഭാര് 58

2 സിന മകള 36

02th November 2021Revenue Department10551
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:ജി3-6821/2021 04-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   പനലയാണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അതൽരാജ s/o ഉതമൻ

േകാവിൽകണി  േദശം േകാചപെന പരയിൽ നടവിലകണി െകായിലാണി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനലയാണി വിേലജില   പേരതനെറ അമ

ജയനി , േകാചപെന പരയിൽ നടവിലകണി െകായിലാണി  , േബാധിപിച അേപക   പനലയാണി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

3 ഷിനിഷ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയനി അമ 47
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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
:ജി3-6211/2021 29-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   പേയാളി വിേലജില കണംകളത് േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ െക

പി s/o അലവി  കാഞിരമള പറമിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേയാളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റഖിയ , കാഞിരമള പറമിൽ പേയാളി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-07-2011 -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. 

 
:ജി3-5922/2021 07-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   െചമേഞരി വിേലജില േചമേഞരി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണികഷൻ

s/o ചാതകടി  ൈതകണി േചമേഞരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െചമേഞരി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  രാധ ,  ൈതകണി േചമേഞരി  ,

േബാധിപിച അേപക   െചമേഞരി 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. 

 
:ജി3-6778/2021 01-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഖിയ ഭാര് 52

2 അഫീർ മകന 32

3 അമീൻ മകന 26

4 അസിന മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ ഭാര് 57

2 ദീപി മകള 34

3 സനീപ മകന 31
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 െകായിലാണി താലകില   പനലായനി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമൻ S/o െതേയാൻ

മണകനി  വീട  േകാതമംഗലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനലായനി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജി എം െക , മണകനി വീട

േകാതമംഗലം , േബാധിപിച അേപക   പനലായനി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-02-1978 -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. 

 
:ജി2-6666/2021 29-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   ചകിടപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ പി െജ S/o േജാസഫ

ൈപനാടത്  മതകാട  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചകിടപാറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാസഫ ലിേജാ , ൈപനാടത്

മതകാട പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   ചകിടപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി2-6769/2021 29-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   എരവടര വിേലജില കിഴിഞാണ്ം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകി

'അമ W/o  േഗാപാലൻ നായർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള മാധവി 'അമ , െചലമെപായിൽ എരവടർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-11-1983  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല വി െക മകള 60

2 കമല എം െക മകള 57

3 ഉഷ എം െക മകള 55

4 രവി എം െക മകന 54

5 ബാബ എം െക മകന 49

6 ഷാജി എം െക മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ േജാമസ ഭാര് 64

2 േജാസഫ ലിേജാ മകന 35

3 ജിേനാ േതാമസ മകന 34

4 ജിബിൻ െസബാസ്ൻ മകന 32

10554 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



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. 

 
:ജി2-6656/2021 29-09-2021
 
  െകായിലാണി  താലകില    അേതാളി  വിേലജില  െകാളകാട  േദശത്   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ

മമദേകായ S/o മാമേകായ                  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അേതാളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മനാഫ എ െക , കടിനിെപായിൽ

െകാളകാട , േബാധിപിച അേപക   അേതാളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി2-6779/2021 01-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   അേതാളി വിേലജില െമാടകൂർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമ

ാത D/o പുകടി     എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവക

ാശ സർടിഫികറിനായി   അേതാളി വിേലജില   പേരതയെട മകന േകായകടി , േകാലിയലത് െമാടകൂർ പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2013 -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 മാധവി 'അമ പി മകള 73

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല ഭാര് 62

2 ഫൗസിയ മകള 46

3 അഫത് മകള 44

4 മഹമദ നിസാർ മകന 42

5 മനാഫ എം െക മകന 39

6 ആസിഫ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമയ മകള 65

2 േകായകടി മകന 63
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3 റഖിയ മകള 60

4 സഫിയ മകള 58
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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
:ജി3-6589/2021 29-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   പേയാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉസാൻ ടി െക S/o അയതടി  കീഴ

ർ േദശം ഊരവയൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ഷരീഫ , ഊരവയൽ കീഴർ പി ഒ  േബാധിപിച അേപകപകാരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2009-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. 

 
:ജി3-6753/2021 29-09-2021
 
  െകായിലാണി താലകില   പനലായനി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി D/o രാമൻ

കളിപരയിൽ ഹൗസ േകാതമംഗലം േദശം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള ലീല , േകാതമംഗലം േദശം കളിപരയിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച

അേപകപകാരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 15-02-2018-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-6224/2021 30-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷരീഫ ഭാര് 47

2 നസല മകള 33

3 റഹയ ടി െക മകള 32

4 റനസ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല െക പി മകള 70

2 രവീനൻ െക പി മകന 66

3 ചനിക മകള 61

4 സനിൽകമാർ മകന 55
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 െകായിലാണി താലകില   അേതാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാളകടി െക ടി D/o അയപ

ൻ െകാളകാട  േദശം കനമൽ താെഴ െകാങനർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള ശശികല , വയനാടൻകണി െകാളകാട പി

ഒ  ,  േബാധിപിച  അേപക  പകാരം      അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-11-2020-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി3-6204/2021 29-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   പേയാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരൻ S/o െകാറമൻ  േമലടി

േദശം േതാടതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ലീല , േതാടതിൽ സരിഗ പേയാളി പി ഒ  േബാധിപിച അേപക പകാരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-04-2010-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. 

 
:ജി3-6206/2021 29-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   പേയാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബ റഹിമാൻ S/o അഹമദ

കീഴർ  േദശം  െപാേറാൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ൈസനബ , െപാേറാൽ കീഴർ േബാധിപിച അേപക പകാരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  13-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മരളീധരൻ മകന 57

2 ശശികല മകള 52

3 ബീന മകള 48

4 അനശീ (മരണെപട മകൻ അജിത് കമാറിെൻറ മകൾ) പൗതി 28

5 പീതിക (മരണെപട മകൻ അജിത് കമാറിെൻറ മകൾ) പൗതി 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല ഭാര് 69

2 മധ എ വി മകന 46

3 സവിത എ വി മകള 44

4 ഷിജ എ വി മകന 42
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി3-6198/2021 29-09-2021
 
  െകായിലാണി  താലകില  തിെകാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതനാഭൻ എൻ െക S/

o കഞികണൻ  േകാഴിപറം േദശം േകാഴിപറത് താെഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് കമല , േകാഴിപറത് താെഴ ചിങപരം ,

േബാധിപിച അേപക പകാരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    17-04-2021-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. 

 
:ജി3-6212/2021 29-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   പേയാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവി പി എം S/o േചായി  കീഴർ

േദശം  പളികര മറിയിൽ   താെഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് സഷിദ , പളികര മറിയിൽ  താെഴ കീഴർ പി ഒ , േബാധിപിച

അേപകപകാരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-04-2021-

ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ ഭാര് 65

2 നയാസ മകന 46

3 അബറഹിമാൻ ഇoതിഹാസ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമല ഭാര് 69

2 പദീഷ മകന 39

3 ഗിപിത മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഷിദ എം െക ഭാര് 42

2 അമയ പി എം ടി മകള 17
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Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
:ജി2-6667/2021 29-09-2021
 
  െകായിലാണി താലകില   അേതാളി വിേലജില  കമളി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല d/o

അരിയൻ    എനവരെടെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അേതാളി വിേലജില   പേരതയെട മകള ബിഗിന എം എം , മപറത് മീതൽ, കമളി , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    22-11-2017  -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. 

 
:ജി 2- 6660/2021 29-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   അേതാളി വിേലജില െകാളകാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നലമിര

s/o പേറാൻ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അേതാളി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ശാരദ പി എം , പാറപറത് ,  േതാരായി , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-12-1996  -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. 

 
:ജി 2-6771/ 2021 29-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിേനഷ കമാർ എം എം മകന 39

2 ബിഗിന എം എം മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ പി എം മകള 54

2 ഗീത മകള 51

3 സബിത എൻ മകള 47

4 മലിക (മരണെപട മകൻ അേശാകെന ഭാര്) മകെന ഭാര് 51

5 അരൺ എ (മരണെപട മകൻ അേശാകെന മകൻ ) പൗതൻ 26

6 അനഘ എ (മരണെപട മകൻ അേശാകെന മകൾ ) പൗതി 22
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 െകായിലാണി താലകില   അേതാളി വിേലജില  കറവാളർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ

െക  എം   s/o   അരിയൻ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അേതാളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമണി , കിഴകയിൽ മീതൽ, കറവാളർ ,

േബാധിപിച അേപക   അേതാളി വിേലജ ഓഫീസര   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. 

 
:ജി 2-6774/ 2021 29-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   എരവടര വിേലജില  കിഴിഞാണ്ം  േദശത് താമസിചവരേവ അനരിചേപായ  േദവ എ

w/o കഞിരാമൻ    എനവരെടെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരവടര വിേലജില   പേരതയെട മകന സതീശ  സി െക , കാരയിൽ, േപരാമ പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2021  -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. 

 
:ജി2-2326/ 2021 29-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   അേതാളി വിേലജില േവളർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉസാൻ െക s/

o  സപികടി    എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അേതാളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന നാസർ , മതാചികണി , േവളർ , േബാധിപിച അേപക

അേതാളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-12-2014  -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 രമണി ഭാര് 56

2 ൈചതന് രാമചനൻ മകള 27

3 േരഷ രാമചനൻ മകള 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന സി െക മകള 62

2 സേരഷ സി െക മകന 59

3 സതീശ  സി െക മകന 58

4 സബിന സി െക മകള 56
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 3 -6197/ 2021 04-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   പേയാളി വിേലജില കീഴർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിന സി പി d/

o  െമായഹാജി  ,  ചാലിപറമത്    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേയാളി വിേലജില   പേരതയെട മകള ജമീല , ചാലിപറമത് , കീഴർ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-03-2019 -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. 

 
:ജി2 -6776/ 2021 04-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   എരവടര വിേലജില  കിഴിഞാണ്ം താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമൻ സി ക

െ  s/o േകളപൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരവടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സതീശ സി െക , കാരയിൽ , േപരാമ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-2017  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയം ഭാര് 76

2 നാസർ മകന 54

3 ൈറഹാന മകള 47

4 നൗഫിറ മകള 43

5 െഫബിന മകള 38

6 അബൾ അസീസ (മരണെപട മകൾ ഫരീദയെട ഭർതാവ) മകളെട ഭർതാവ 55

7 ഷാദിയ  (മരണെപട മകൾ ഫരീദയെട മകൾ ) പൗതി 29

8 ഹിബ (മരണെപട മകൾ ഫരീദയെട മകൾ) പൗതി 25

9 ആമിന  (മരണെപട മകൾ ഫരീദയെട മകൾ) പൗതി 17

10 ഹാജറ  (മരണെപട മകൾ ഫരീദയെട മകൾ) പൗതി 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല മകള 61

2 കദീശ സേഹാദരി 93

3 മസ സേഹാദരൻ 70

4 െമായതീൻ ഭരതാവ 90
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന സി െക മകള 62

2 സേരഷ സി െക മകന 59

3 സതീശ സി െക മകന 58

4 സബിന സി െക മകള 56
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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
:ജി3-6591/ 2021 01-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   ഇരിങല വിേലജില  ഇരിങൽ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണാരൻ s/

o  േഗാവിനൻ   െതേകപറമത്,  ഇരിങൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഇരിങല വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജി  ,

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-1998 -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. 

 
:ജി3 -5091/ 2021 01-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   െചെങാടകാവ വിേലജില എടകളം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ

d/o അബള ഹാജി    എനവരെടെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചെങാടകാവ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ മഹമദേകായ , ഫിർദൗസ , േമലർ പി ഒ ,

േബാധിപിച അേപക   െചെങാടകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ    31-03-1997  -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. 

 
:ജി 3 -6862/ 2021 01-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജീവൻ മകന 53

2 സലിജ മകള 51

3 ഷാജി മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദേകായ ഭരതാവ 70

2 ആയിശാബി മകള 48

3 ബഷീർ മകന 45

4 ഫസീല മകള 38
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 െകായിലാണി താലകില   പനലായനി വിേലജില  േകാതമംഗലം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി എ

ം  ജയരാജൻ  s/o  ശീധരൻ   എസ   എം  നിവാസ  ,  പേല്ലത്  ,  പനലായനി  ,  െകായിലാണി   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനലായനി

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമതി പി ടി , എസ  എം നിവാസ , പേല്ലത് , പനലായനി , െകായിലാണി , േബാധിപിച

അേപക   പനലായനിവിേലജ 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. 

 
:ജി3 -6924/2021 01-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   തീെകാടി വിേലജില  പളികര േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞികണൻ

s/o േകാരപൻ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തീെകാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സത്ൻ എം െക , നാറാണേഞരി , പളികര പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2010 -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. 

 
:ജി 3 -6592/2021 04-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   അരികളം വിേലജില  മഴിക്മീതൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകൻ s/

o  കഞിരാമൻ   ചാേപ്കനത്  ഹൗസ,  നേടരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരികളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന പേശാഭകമാർ സി

െക , ചാേപ്കനത് ഹൗസ, നേടരി , േബാധിപിച അേപക   അരികളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമതി പി ടി ഭാര് 49

2 അകയ െജ എസ മകന 21

3 ദിയ െജ എസ മകള 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനൻ മകന 63

2 ശീനിവാസൻ മകന 56

3 ഗീത മകള 52

4 സത്ൻ മകന 50
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ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 3 -6202/ 2021 04-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   ബാലേശരി വിേലജില  കഞികാവ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമത ഹാജ

ി  s/o  േപാകർ  കകാടമൽ ഹൗസ ,തരത്ാട   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ബാലേശരി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബ ,

കകാടമൽ ഹൗസ ,തരത്ാട  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ബാലേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-11-2009 -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. 

 
:ജി 3 -6874/ 2021 04-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   കരാചണ്  വിേലജില അേത്ാടി േദശത്  താമസിചവരേവ അനരിചേപായ  േദവസ് പ

ി എസ  s/o സറിയ  പരതി പളിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരാചണ്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനകടി ,  പരതി പളിൽ വീട,

കലാേനാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കരാചണ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-09-2018 -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 പസന ഭാര് 58

2 പേശാഭകമാർ മകന 40

3 പഭിതകമാരി മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബ മകന 63

2 മറിയകടി മകള 61

3 ജമീല മകള 58

4 സൈബദ മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനകടി ഭാര് 63

2 െഷറിൻ മകള 40

3 ൈഷൻ േദവ പി മകള 38

4 ഷാേരാൺ േബാൺ മകന 24
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