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NOTICE

 
നമര:െക3-10257/2021 31-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹറ െക വി   ൈകതവളപിൽ ചാലിയം  പി  ഒ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട  മകന നർദീൻകടി  െക വി  ൈകതവളപിൽ ചാലിയം  പി  ഒ  േബാധിപിച  അേപക  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന25-01-2005-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:െക3-10259/2021 31-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലിബീഷ എ എസ  ഇതിഹാസ

ഹൗസ  െപരമഖം  ഫേറാക്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മാതാവ േസഹലത അതിേകാട ഹൗസ ഫേറാക്  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റാബിയ ടി െക മകള 58

2 നർദീൻകടി െക വി മകന 56

3 ൈസനബ െക പി മകള 49

4 ഹംസേകായ െക വി മകന 48

5 അബദൽ നാസർ െക വി മകന 46

6 ഫൗസിയ എം പി മകള 41

7 റബീന െക പി മകള 39

8 നസറദീൻ െക വി മകന 38

9 നദീറ മകള 33

10 റംല െക വി   മരണെപട മകൻ ഇസായിൽ എനയാളെട ഭാര് 49

11 ഹസീന          മരണെപട മകൻ ഇസായിൽ എനയാളെട മകള 33

12 അനീഷ          മരണെപട മകൻ ഇസായിൽ എനയാളെട മകള 28

13 അഫനാസ     മരണെപട മകൻ ഇസായിൽ എനയാളെട മകന 24

30th November 2021Revenue Department14905
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നമര:െക3-10260/2021 31-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭരതൻ  പതേശരികണി പറമ്

െകാേമരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ശീജിത്, പതേശരികണി പറമ് െകാേമരി േബാധിപിച അേപക   വളയനാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-11-1994  -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:െക3-10261/2021 31-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ അലിയാസ ബാവ പ

ി  െക   പഴയിലത്  കഷി  ഭവൻ  േറാഡ  രാമനാടകര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന കഞിേകായ പി െക, പഴയിലത്

കഷി ഭവൻ േറാഡ രാമനാടകര , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-02-2021 -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. 

 
നമര:െക3-10263/2021 31-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസഹലത മാതാവ 71

2 വിജി വി ഭാര് 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിലാസിനി ഭാര് 83

2 ശീജിത് മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റംല പി െക മകള 53

2 കഞിേകായ പി െക മകന 51

3 കദീജ പി െക മകള 49

4 ഷരീഫ പി െക മകള 46

5 റംല                       രണാം ഭാര് 59
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 േകാഴിേകാട താലകില   കരവനതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിനായടി  പാലെകാടി

 തറയിൽ  വീട  പെറകാട    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന സബഹണ്ൻ െക പാലെകാടി  തറയിൽ വീട പെറകാട

േബാധിപിച അേപക   കരവനതിരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-02-2003  -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:െക3-10265/2021 31-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവനതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമണി െക  പയാനക

ൽ പളിയാളി ഹൗസ പെറകാട ഫേറാക്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള കാഞന  പയാനകൽ പളിയാളി ഹൗസ പെറകാട ഫേറാക്

േബാധിപിച അേപക   കരവനതിരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ൈമനറെട രകിതാവ പീതി (മാതാവ). 

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:െക3-10267/2021 31-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കരവനതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിശകടി പി  സി

കളതിങൽ ഹൗസ കരവൻതിരതി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന ഇമിചിബാവ പി െക  കളതിങൽ ഹൗസ കരവൻതിരതി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമ മകള 60

2 പഷവലി മകള 58

3 സബഹണ്ൻ െക മകന 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള മകള 65

2 പരിമള മകള 60

3 ശശികല മകള 58

4 കാഞന മകള 57

5 അംബിക മകള 49

6 അജിത     26-1-2018-ൽ മരണെപട മകൻ ഉേപനൻ
എനയാളെട

മകന 21

7 അശ്തി  26-1-2018-ൽ മരണെപട മകൻ ഉേപനൻ
എനയാളെട

മകള 16
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പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   കരവനതിരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    25-03-2021 -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:െക3-10269/2021 31-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    കരവനതിരതി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മഹമദ  െക  ടി

കിഴെകെതരവതകത്  െതേകതല കരവൻതിരതി    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ  മകന  അബദൽ  മജീദ  െക  ടി

കിഴെകെതരവതകത്  ഹൗസ െതേകതല കരവൻതിരതി േബാധിപിച അേപക   കരവനതിരതി 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. 

 
നമര:െക3-10270/2021 31-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   നഗരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിചാത  33/1106   ഹൗസ

ൈനനാംവളപ്  േകാതിേറാഡ  കലായി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന വി  വി  ൈഫസൽ , ടി  പി  ഹൗസ

ൈനനാംവളപ്  േകാതിേറാഡ കലായി േബാധിപിച അേപക   നഗരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2017 -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 ഫാതിമ െക ഇ മകള 68

2 ആമിനകടി പി െക മകള 63

3 ഇമിചിബാവ പി െക മകന 61

4 സഹറ പി െക മകള 56

5 ഷഹനാസ പി െക മകള 50

6 റംല മകള 47

7 ൈലല മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ ഭാര് 73

2 അബദൽ മജീദ മകന 56

3 ഇബാഹിംകടി മകന 53

4 അബദൽ ജലീൽ മകന 45
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ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-10271/2021 31-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ പി ആമിനബി  പളിയൻ ചാലി

ൽ  ഹൗസ  തങൾസ  േറാഡ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട  മകള  സജിറി  പളിയൻ  ചാലിൽ  ഹൗസ  തങൾസ  േറാഡ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    01-05-2015 -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 ടി പി റസാക് മകന 64

2 ടി പി മഹമദ ഹനീഫ മകന 53

3 ടി പി സകീർ ഹൈസൻ മകന 49

4 എൻ വി ൈഫസൽ മകന 46

5 ടി പി നിസാർ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉമർേകായ പി സി മകന 56

2 സഫിയ പി സി മകള 54

3 ബീരാൻേകായ പി സി മകന 53

4 താഹിറ മകള 51

5 അബദൽ നസിർ പി സി മകന 49

6 സജിറി പി സി മകള 47

7 ഫാതിമ പി സി മകള 44
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-9878/2021 31-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈമഥിലി െക  അൽക ഹൗസ

േമേലചളിേയാടപറമ്   പവങൽ  െകാേമരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട മകന പദീപ കമാർ അൽക ഹൗസ

േമേലചളിേയാടപറമ് െകാേമരി പി ഒ േബാധിപിച അേപക   വളയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-10597/2021 31-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ  െകാടാരതിൽ എട്ാട

്  ഹൗസ  ഫേറാക്  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള ജമീല ഇ കളങര വീട കരവൻതിരതി പി ഒ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-02-2017  -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 ലത മകള 59

2 പദീപ കമാർ മകന 57

3 മരളീധരൻ മകന 53

4 ശാനിനി മകള 51

5 ശീജിത് മകന 49

6 ഹരികഷൻ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല ഇ മകള 57

2 സകീന ഇ മകള 56

3 റഖിയ ഇ മകള 45

4 െഷരീഫ ഇ മകന 43
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നമര:െക3-10697/2021 31-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ശങർ ദാസ  17/637 സനക

പാവമണി  േറാഡ പതിയറ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന കേബദാസ 17/637 സനക പാവമണി േറാഡ പതിയറ പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-12-2020 -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:െക3-10698/2021  31-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാമേകായ  വാണിേശരി 14/552 എ

ബിചമാസ കലായി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന മഹമദ ആഷിക്  ബിചമാസ കലായി പി ഒ േബാധിപിച അേപക   നഗരം

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:െക3-10699/2021 31-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽ കമാർ എച്  ഷാ  61/1650

ബീച്  േറാഡ േകാഴിേകാട െഹഡ േപാസാഫീസ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന വികാസ എ ഷാ  61/1650 ബീച് േറാഡ

േകാഴിേകാട െഹഡ േപാസാഫീസ പി ഒ േബാധിപിച അേപക   നഗരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നളിനി െക ഭാര് 80

2 കേബദാസ െക മകന 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയംബി ഭാര് 74

2 മഹമദ ആഷിക് മകന 56

3 ഷിമി മകള 49

4 മിലി മകള 46

5 ആയിശ മകള 43

6 മബാറക് മകന 35
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വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-02-2021 -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. 

 
നമര:െക3-10700/2021 31-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയംബി  പതിയമയനം   വീട

ഇടിയങര  പി  ഒ  പരപിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള ഉമയബി ബി വി  പതിയമയറാം  വീട ഇടിയങര പി ഒ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-10-2000  -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:െക3-10701/2021 31-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ രാമദാസ േഷണായ  വസന

ര ഹൗസ ആനിഹാൾ േറാഡ  ചാലപറം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന രാേജഷ രാമദാസ േഷണായ  16/884 വസനര ഹൗസ

ചാലപറം ആനിഹാൾ േറാഡ  േബാധിപിച അേപക   നഗരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-03-2021 -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 വികാസ എ ഷാ മകന 46

2 പീതി േകകിൻ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉമയബി ബി വി മകള 83

2 സൽമ ബി വി മകള 81

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ ആർ േഷണായ ഭാര് 81

2 രാേജഷ രാമദാസ േഷണായ മകന 58

3 ജഗദീഷ രാമദാസ േഷണായ മകന 56

4 കവിത എം പഭ മകള 53
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നമര:െക3-10703/2021 31-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ രാമചനൻ  സിത നിവാസ

്  കടയാട്  താഴത്  രാമനാടകര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന സധീഷ  സിത നിവാസ കടയാട്  താഴത് രാമനാടകര

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2021 -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:െക3-10704/2021 31-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ എം  േമതൽ ഹൗസ

് കടപിനി മാങാവ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന മേനാഹരൻ  േമതൽ ഹൗസ കടപിനി  മാങാവ  േബാധിപിച അേപക

വളയനാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-12-2013  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-10705/2021 31-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈബദ  െകാേലരി െതാട

ി ഹൗസ രാമനാടകര ൈവദ്രങാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

5 നേരഷ രാമദാസ േഷണായ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതാവതി ഭാര് 63

2 സിത മകള 41

3 സധീഷ മകന 38

4 സൗമ് ദിൽകർ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനൻ മകന 66

2 മേനാഹരൻ മകന 57

3 സശീല മകള 56

4 േശാഭന മകള 51

5 പകാശൻ മകന 50
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട ഭരതാവ ൈഹദർ അലി  െകാേലരി െതാടി ൈവദ്രങാടി പി ഒ  

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    27-09-2020 -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 ൈഹദർ അലി ഭരതാവ 62

2 സഫിർ മകന 36

3 ഷബിർ അലി മകന 35

4 സമീർ മകന 32
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-10706/2021 31-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസതഫ  അനിത മൻസിൽ

കപചാലിൽപറമ്  അരകിണർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ആയിഷബി  അനിത മൻസിൽ അരകിണർ പി ഒ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-10707/2021 31-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസേകായ പി  979/(1/2225)

പേടാളി ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന അബദൾ നയീം പേടാളി ഹൗസ േകായ േറാഡ പതിയങാടി േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2021  -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 ആയിഷാബി ഭാര് 52

2 അസീത മകള 34

3 അനിത മകള 32

4 അർഷിദ മകള 30

5 അനീഷ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സകീന ഭാര് 63

2 നദീർ മഹമദ മകന 40

3 മഹമദ നബീൽ മകന 37

4 അബദൽ നയീം മകന 34

5 നദീറ കാതൽ മകള 28

30th November 2021Revenue Department14915
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:െക3-10708/2021 31-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇമിചിപാത  ൈബതൽ

ജാസിൻ നലളം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട  മകന ൈസഫദീൻ  ൈബതൽ ജാസിൻ  നലളം  പി  ഒ  േബാധിപിച  അേപക

െചറവണർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-11-2019  -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:െക3-10709/2021 31-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം പി മാമേകായ  െചമലേശര

ി   പറമ്  ആന േറാഡ അരീകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന അഷറഫ െചമലേശരി  പറമ് ആന േറാഡ അരീകാട ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-03-2021 -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:െക3-10710/2021 31-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതീഷ എം  മാടാരി ഹൗസ

6 തി തിബി മാതാവ 81

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസഫദീൻ മകന 55

2 ഹബീബ മകള 52

3 വഹീദ മകള 51

4 ഇoതിയാസ മകന 46

5 ജാസിൻ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബി എം പി ഭാര് 57

2 അഷറഫ എം പി മകന 45

3 സകീന എം പി മകള 38

4 ഇബാഹിം െഷരിഫ എം പി മകന 37

5 ആയിഷാബി എം പി മകള 34
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രാമനാടകര പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മാതാവ കാർത്ായനി  മാടാരി ഹൗസ രാമനാടകര പി ഒ  േബാധിപിച അേപക

രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-10-2020 -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:െക3-10801/2021 31-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീമതി  നീേറപറത് കനത് വീട

്  ഫേറാക്  െപരമഖം   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള േബബി എൻ നീേറപറത് കനത് വീട െപരമഖം ഫേറാക്

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    07-09-2019 -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:െക3-10818/2021 31-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബഷിറദീൻ പി െക  െചറിയ ഇരമാന

ം വീട വയലിൽ കറിചിറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് മനീറ സി ഇ  െചറിയ ഇരമാനം വീട വയലിൽ കറിചിറ േബാധിപിച അേപക

നഗരം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-11-2020  -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 കാർത്ായനി മാതാവ 74

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി എൻ മകള 61

2 ശകനള മകള 51

3 വിജി എൻ    മരണെപട മകൻ മരളികഷൻ എനയാളെട മകള 32

4 ബിേജഷ      മരണെപട മകൻ മരളികഷൻ എനയാളെട മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:െക3-10820/2021  31-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിനി െക  കാരാപള

ി  കനികാട്  പറമില ഹൗസ കണംകണാരി  രാമനാടകര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന െക െക മണികണൻ കാരാപളി

കനികാട്  പറമില ഹൗസ കണംകണാരി രാമനാടകര ൈവദ്രങാടി  േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ

08-09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-10607/2021 31-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി അഹമദ  ആനകരകാത

് ഹൗസ കളിയാട്  പറമ് െവളയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ൈഹദരാലി െക പി  ആനകരകാത് ഹൗസ പതിയകടവ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-09-1994  -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. 

1 മനീറ സി ഇ ഭാര് 58

2 സഫലത് പി െക മകള 37

3 സൈലഖ സി ഇ മകള 35

4 മഹമദ സാഹിൽ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹരീഷ കമാർ െക െക മകന 54

2 മണികണൻ െക െക മകന 56

3 രതീഷ കമാർ െക െക മകന 51

4 ൈബജ െക െക മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഹദരാലി മകന 62

2 സലിം മകന 57

3 കഞിബി മകള 54

4 റാബിയ മകള 68

5 ൈലല    20-12-2015-ൽ മരണെപട മകൾ ൈസനബ െക പി
എനവരെട

മകള 46
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നമര:െക3-10614/2021 31-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസ  ചിറം പറമത് ഹൗസ

് ൈവദ്രങാടി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ബാലകഷണൻ ചിറം പറമത് ൈവദ്രങാടി  പി ഒ േബാധിപിച അേപക

രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-10-2016 -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. 

 

6 ബിച       20-12-2015-ൽ മരണെപട മകൾ ൈസനബ െക പി
എനവരെട

മകള 43

7 സാഹിദ  20-12-2015-ൽ മരണെപട മകൾ ൈസനബ െക പി
എനവരെട

മകള 40

8 റിയാസ  20-12-2015-ൽ മരണെപട മകൾ ൈസനബ െക പി
എനവരെട

മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലകഷൻ മകന 61

2 ശാന മകള 59

3 പങജം മകള 54

4 ശീനിവാസൻ മകന 55

5 ഉഷ മകള 53

6 ശശികമാർ   27-2-2011-ൽ മരണെപട മകൾ തങം എനവരെടമകന 40

7 സബിത          27-2-2011-ൽ മരണെപട മകൾ തങം
എനവരെട

മകള 38

8 അനപ          27-2-2011-ൽ മരണെപട മകൾ തങം
എനവരെട

മകന 36
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-11149/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷാബീവി  പി സി െപായി

ൽ  െതാടി  ചാതൻ  പറമിൽ  േപട  ഫേറാക്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന റിയാസതലി പി സി ഹൗസ േപട

ഫേറാക്  േബാധിപിച അേപക   ഫേറാക്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2000 -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:െക3-11152/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്ഭാമ പി എ  രാജദീപി നല

്ലർ ഫേറാക്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഫേറാക വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േഗാപാലകഷൻ രാജദീപി നൂർ ഫേറാക് േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    23-10-2015 -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 റിയാസതലി മകന 60

2 സഹീറ മകള 67

3 വഹീദ മകള 53

4 റജല മകള 54

5 േറാഷന പി സി മകള 48

6 സാബിറ മകള 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപാലകഷൻ ഭരതാവ 79

2 രാേജഷ േഗാപാലകഷൻ മകന 49

3 രഹന ജി എസ മകള 45
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നമര:െക3-11155/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പേതയ െക  കാമറത് ഹൗസ

 ചന ഫേറാക് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന ഷംസദീൻ പി  കാമറത് ഹൗസ  ചന ഫേറാക് പി ഒ   േബാധിപിച അേപക

 ഫേറാക്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    11-02-2021  -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. 

 
നമര:െക3-11157/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹബീബ റഹമാൻ എൻ എം

മങഴിെപാറ  ഫേറാക്  ചങം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മാതാവ ൈമമന  മങഴിെപാറ ഫേറാക് ചങം േബാധിപിച അേപക

ഫേറാക്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2019  -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:െക3-11161/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമാലികടി െക  കറനലകന

്  അമലങാടി  ഫേറാക്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന അബദൽ ഗഫർ  കറനലകന്  ഹൗസ അമലങാടി

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷംസദീൻ പി മകന 65

2 മഹമദ അസലം പി മകന 59

3 ആസ് പി മകള 48

4 യനസ പി മകന 47

5 ഇസഹാഖ പളിയാളി മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈമമന െക മാതാവ 45

2 ഹസീബ റഹാൻ എൻ എം സേഹാദരൻ 24

3 അർഷദ അലി എൻ എം സേഹാദരൻ 22

4 ഫാതിമ ഷിഫാന എൻ എം സേഹാദരി 18
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സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2006 -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. 

 
നമര:െക3-11163/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ എം  കയനയിൽ

ഹൗസ  ചങം  ഫേറാക്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന സഈദ  കയനയിൽ കരിമനകൽ ഹൗസ ചങം ഫേറാക്

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-12-2020 -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:െക3-11439/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപമവലി ടി  െതയത് ഹൗസ

വടപറമ് ചാലിയം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന സതീശൻ ടി  െതയത് ഹൗസ വടപറമ് ചാലിയം േബാധിപിച അേപക

കടലണി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൽ    01-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷകടി െക ഭാര് 73

2 അലവികടി െക മകന 53

3 മസതഫ െക മകന 51

4 അബദൽ നസീർ െക മകന 50

5 ജൈമല െക മകള 47

6 സഹറ െക മകള 44

7 അബദൽ ഗഫർ െക മകന 41

8 ൈഖറനിസ െക മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ ഭാര് 56

2 സിറാജ എം മകന 35

3 സഈദ  എം മകന 27

4 സജിന എം മകള 38
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-11442/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ െക  കാകാതിരതി

ഹൗസ കടലണി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ സേഹാദരി സനന എ അണിേശരി ഹൗസ ചാലിയം പി ഒ  േബാധിപിച അേപക

കടലണി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-10-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രജിത എ മകള 54

2 വിേനാദ കമാർ ടി മകന 52

3 സതീശൻ ടി മകന 50

4 നിഷ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനന എ സേഹാദരി 84

2 രാധ െക സേഹാദരി 73
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-11436/2021 10-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാവതി െക,  േകാഴിേകാടൻ

പറമ്,  മാങാവ,   െകാേമരി  പി  ഒ   എനവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഈ ഓഫീസിൽ     ൈശേലഷ , േകാഴിേകാടൻ പറമ്,   െകാേമരി പി ഒ ,

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-11437/2021 10-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ എം,  മചിേലാട് വീട

,  കതിരവടം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    രാധ , മചിേലാട്,  പതിയപറമ് മീതൽ, െകാേമരി , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2011 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസന ഇ െക മകള 61

2 രവി മകന 58

3 സേരഷ മകന 55

4 സഭാഷ മകന 50

5 ദിേനഷ മകന 51

6 ൈശേലഷ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ ഭാര് 70

2 മിനി മകള 50

3 ബിന മകള 48

4 രഞിത് മകന 46
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നമര:െക3-11438/2021 10-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ എ പി,  സനാഹ, H

No. 27,  ദത് േകാമൗണ്,  മാങാവ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അനരാഷ എ പി , സനാഹ, H No. 27, ദത് േകാമൗണ്, മാങാവ ഈ ഓഫീസിൽ

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-04-2020  -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:െക3-11440/2021 10-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപടി എൻ െക,  നനനാർകണി

(H), ചാലിയം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പിയ എൻ െക , നനനാർകണി, ചാലിയം ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക  വിലജ ഓഫീസർ

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:െക3-11441/2021 10-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാവിതി എൻ െക,  നനനാർകണ

ി ഹൗസ, ചാലിയം പി ഒ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പിയ എൻ െക , നനനാർകണി ഹൗസ, ചാലിയം പി ഒ ഈ ഓഫീസിൽ , േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാൾ   02-08-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറ സി വി ഭാര് 61

2 അനറാഷ എ പി മകന 34

3 പവീന എ പി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജീവ എൻ െക മകന 50

2 പിയ എൻ െക മകള 47
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നമര:െക3-11443/2021 10-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കൗസല് യ,  പതിേയടത് ഹൗസ

, െതേകമളത് പറമ്,  ചാലപറം പി  ഒ  എനവരെട  അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രവീനൻ , പതിേയടത് ഹൗസ, െതേകമളത് പറമ്, ചാലപറം ഈ ഓഫീസിൽ

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

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 14-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനയാൾ

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:െക3-11444/2021 10-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ എം,  61/11375 സി, മേതടത

്  ഹൗസ,  കസബ,  പതിയറ  പി  ഒ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഈ ഓഫീസിൽ  പജീഷ , മേതടത് ഹൗസ, പതിയറ , േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാൾ     17-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:k3-11445/2021 10-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ വി,  െനടങാടി ഗാർഡ

ൻ ഹൗസ, ചേകാരത് കളം, നടകാവ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഈ ഓഫീസിൽ മിനി വി , െനടങാടി ഗാർഡൻ ഹൗസ, ചേകാരത് കളം, നടകാവ

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജീവ എൻ െക മകന 50

2 പിയ എൻ െക മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രവീനൻ മകന 62

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പവീൺ എം മകന 49

2 പജീഷ മകന 45
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സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-11446/2021 10-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശ്നാഥൻ ടി െക,  ഉഷസ

ഹൗസ, അരീകരപറമ്, െകാേമരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഈ ഓഫീസിൽ  വിബീഷ , ഉഷസ ഹൗസ, അരീകര പറമ്, െകാേമരി േബാധിപിച

അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-05-2021  -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:െക3-11448/2021 10-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജഷ സി െക,  െഷറി നിവാസ

,  പേബാധിനി  നഗർ,  മണർ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    േമാളി  ടി  െക  ,  താെഴകനിയിൽ,  അയനികാട,  ഇരിങൽ ഈ ഓഫീസിൽ

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി വി ഭാര് 46

2 ധനഷ വി മകന 12

3 ധന് സേരനൻ വി മകള 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത എ ഭാര് 59

2 സവീഷ ടി െക മകന 39

3 വിബീഷ ടി െക മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1 േമാളി ടി െക ഭാര് 46

2 അയർ എം രാജ മകന 11

3 അംഗിത എം രാജ മകള 9

4 ചനമതി സി മാതാവ 74
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-11453/2021 10-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി െക അേശാകൻ,  അപ നിവാസ

, തിയപാലാട്,  സേരാവരം േറാഡ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േശാഭന, അപ നിവാസ, സേരാവരം േറാഡ, എരഞിപാലം ഈ ഓഫീസിൽ

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2021  -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:െക3-11455/2021 10-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാമി എൻ , നിരതിൻേമൽ ഹൗസ

, ചാലിയം പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     സനീപ എൻ ,  നിരതിൽേമൽ ഹൗസ, ചാലിയം പി  ഒ ഈ ഓഫീസിൽ േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-10-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന ഭാര് 63

2 സ്പ സി െക മകള 45

3 സജിന സി െക മകള 44

4 സബിന സി െക മകള 42

5 വിദ് സി െക മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി എൻ ഭാര് 63

2 ബിന എൻ മകള 48

3 സന് എൻ മകള 44

4 സനീപ എൻ മകന 40
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നമര:െക3-11460/2021 10-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല മാധവൻ,  4/42എ, േശാഭ

ഹൗസ,  ൈവ എം  സി  എ േറാഡ  എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  സജിത രവീനൻ , െഹൽത് ഫീൽഡ, രാമനാടകര ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച

അേപക  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   10-07-2021  -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:െക3-11461/2021 10-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീന മാടായി,  പരതളി പറമ്

ഹൗസ, നടകാവ പി ഒ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിലേകഷ , പരതളി പറമ്, നടകാവ പി ഒ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

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

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:െക3-11462/2021 10-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയശങർ േമേനാൻ,  ുതി, 2

/707 എ, ഒതയമംഗലം േലൻ, കാരപറമ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നളിനി പി  ,  ുതി,   2/707എ ,ഒതയമംഗലം േലൻ, കാരപറമ് ഈ ഓഫീസിൽ

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിത രവീനൻ മകള 70

2 താര േഗാപിനാഥ മകള 67

3 ബീന രവീനൻ മകള 65

4 േശാഭ േപംനാഥ മകള 63

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തിലേകഷ ഭരതാവ 55

2 ആദർശ തിലക ടി െക മകന 27

3 അതൽ തിലക ടി െക മകന 25
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ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-11465/2021 10-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻ െക പി,  2/638 എ, ചാന്നി

, ചാന്നി നഗർ, എരഞിപാലം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി സനിൽ കമാർ െക പി , ചാന്നി, ചാന്നി നഗർ, എരഞിപാലം പി ഒ ഈ ഓഫീസിൽ

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2014  -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:െക3-11469/2021 10-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ െക,  െകാേയാളി ഹൗസ

,  വടകഞിറ  നിലം,  ബി  ജി  േറാഡ,  െവസ്  ഹിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പവീൺരാജ , െകാേയാളി ഹൗസ, വടകഞിറ നിലം, ബി ജി

േറാഡ, െവസ് ഹിൽ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നളിനി പി ഭാര് 78

2 ഹരീഷ േമേനാൻ മകന 53

3 േരാഹിത േമേനാൻ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ െക പി മകള 64

2 അനിൽ കമാർ െക പി മകന 63

3 ശീലത െക പി മകള 61

4 വിജയകമാരി െക പി മകള 59

5 സിത െക പി മകള 57

6 റീത െക പി മകള 56

7 സനിൽ കമാർ െക പി മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:െക3-11473/2021 10-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രമണി െക,  െകാേയാളി ഹൗസ,

വടകൻചിറനിലം, െവസ് ഹിൽ പി ഒ   എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പവീൺ രാജ , െകാേയാളി ഹൗസ, വടകൻചിറനിലം, െവസ് ഹിൽ പി ഒ ഈ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    01-07-2019 -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:െക3-11475/2021 10-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസഫ,  കമാടികളം വയൽ, െവസ്

ഹിൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഫാതിമ , കമാടികളം വയൽ, െവസ് ഹിൽ പി ഒ , ഈ ഓഫീസിൽ േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

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

04-2019  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-11476/2021 10-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ പി,  1/339, ശീേരഖ, െവസ

്  ഹിൽ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

1 പവീൺരാജ മകന 48

2 പതിഭറാണി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന െക സേഹാദരി 64

2 പവീൺ  രാജ (മരണെപട സേഹാദരൻ രവീനൻ
എനവരെട)

മകന 48

3 പതിഭ റാണി  (മരണെപട സേഹാദരൻ രവീനൻ
എനവരെട)

മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ മാതാവ 85

2 ഫാതിമ ഭാര് 57

3 നിസാർ മകന 42
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സർടിഫികറിനായി  േരാഷനി പി , 1/339, ശീേരഖ, െവസ് ഹിൽ പി ഒ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതനപഭാേദവി അമ മാതാവ 81

2 േരാഷനി പി മകള 32
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-10795/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൽ റഹിമാൻ  വളപിൽ മാവർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന അബദൽ റസാക് വളപിൽ മാവർ  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  08-07-2021-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:െക5-10558/2021 08-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഷാഫി   മാങട

ി  പവാടപറമ്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ പിതാവ അബബകർ മാങടി പവാടപറമ്  േബാധിപിച അേപക   മഖാനിരം  അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-08-2021-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:െക5-10559/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ സി  മണംപറമത് ഹൗസ

് െപരിെങാളം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന ലിനീഷ ബി െക മണംപറമത് ഹൗസ െപരിെങാളം  േബാധിപിച അേപക

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  19-03-2001-ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബദൽ റസാക് മകന 53

2 ആയിശ മകള 51

3 ആമിന ഭാര് 76

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബബകർ പിതാവ 67

2 ആയിഷ മാതാവ 56
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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:െക5-11045/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാേതയ  തിരനിലം വയൽ

കലായ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന സജാദ സഹീർ പി  പി    20/972 നിഷാര മൻസിൽ തിരനിലം പറമ്  കലായ

േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന     10-05-1981-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:െക5-11046/2021 08-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  പി  അബദള േകായ

തിരനിലം  പറമ്  കലായ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന സജാദ സാഹിർ , 20/972 നിഷാര മൻസിൽ തിരനിലം പറമ്

കലായ  േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന  16-05-1989-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമല എൻ ഭാര് 72

2 മിനിേമാൾ ബി െക മകള 45

3 ലിനീഷ ബി െക മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിചാത പി പി മകള 64

2 സജാദ സഹീർ പി പി മകന 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിചാത പി പി മകള 64

2 സജാദ സഹീർ പി പി മകന 57
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നമര:െക5-11044/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ  െകാടവാേകാട

്  കനമംഗലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്  ശാനകമാരി  െകാടവാേകാട്  കനമംഗലം േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  04-03-1980-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:െക5-11043/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസേദവൻ  പാർവതീ നിലയം

േകാേണാട്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ സേഹാദരൻ ബാലചന മാരാർ  പാർവതീ നിലയം േകാേണാട്  േബാധിപിച അേപക

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-05-1978-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 ശാനകമാരി ഭാര് 63

2 േഗാേപഷ കമാർ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി സേഹാദരി 86

2 അരവിനമാരാർ സേഹാദരൻ 80

3 ബാലചനമാരാർ സേഹാദരൻ 79

4 ആനനവലി സേഹാദരി 67

5 വിജയകമാരി സേഹാദരി 60

6 മരളീധരൻ സേഹാദരൻ 54

7 കഷദാസ (മരണെപട സേഹാദരൻ േകശവ മാരാരെട മകന 40

8 കഷകമാരി (മരണെപട സേഹാദരൻ േകശവ മാരാരെട മകള 36
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NOTICE

 
നമര:െക5-6668/2021 08-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െകാടിയതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കനത് അഹമദ  കനത

്  കളങര   െകാടിയതർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടിയതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആദിൽ  അഹമദ , കനത് കളങര

െകാടിയതർ േബാധിപിച അേപക   െകാടിയതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2019 -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:െക5-10598/2021 08-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സ്ാമികടി എന അപ  മരകാത

്  ഹൗസ  േകളങനാടാത്    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പനിയങര  വിേലജില    പേരതനെറ  മകള  ലീല  ,  മരകാത്  ഹൗസ

േകളങനാടാത് തിരവണർ  േബാധിപിച അേപക   പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-1961 -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 ആയിശ എൻ െക ഭാര് 49

2 അബള മകന 30

3 റാഷിദ മകന 27

4 അഹമദ ശകീർ മകന 25

5 ആദിൽ  അഹമദ മകന 21

6 ആഷിഖ െക മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവി  എം മകള 87

2 രാമൻ എം മകന 80

3 ലീല മകള 78

4 ശാന എം മകള 74
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നമര:െക5-10676/2021 08-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നീേലശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    വർഗീസ പി വി  െപരികിലത്

കുരടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നീേലശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േതസ്ാമ  വർഗീസ , െപരികിലത് കുരടി , േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2021 -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:െക5-10677/2021 08-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നനമണ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖദീജ  സഫ മൻസിൽ തേറാ

ൽ  നനണ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നനമണ വിേലജില   പേരതയെട മകന അസലം , സഫ മൻസിൽ തേറാൽ നനണ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    04-11-2019  -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:െക5-10696/2021 08-10-2021
 

5 േശാഭന എം മകള 73

6 വസന (മരണെപട മകൻ ചായിചടിയെട  മകൾ ) പൗതി 69

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ  വർഗീസ ഭാര് 61

2 േമരി ൈഷല മകള 45

3 സബിത വർഗീസ മകള 42

4 ബിൻസി വർഗീസ മകള 38

5 േസാണിയ  വർഗീസ മകള 35

6 േജാബിൻ വർഗീസ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ മകള 52

2 ൈസനബ മകള 49

3 അസലം മകന 47

4 സൽമ മകള 44
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 േകാഴിേകാട താലകില   മാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നീലാണൻ െക പി  അധികാരി കനത്

 കണിപറമ്    എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     വാസ , അധികാരി കനത്  കണിപറമ്   േബാധിപിച അേപക   മാവര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-01-1980 -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:െക5-10702/2021 08-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പകർ  കായലത െപാറമൽ

കായലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരവയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൈലഖ , കായലത െപാറമൽ  കായലം േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-10-2016  -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:െക5-10727/2021 08-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപണടി  നമി പതിേയടത് എരവന

ർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മടവര വിേലജില   പേരതയെട മകള േദവി , നമി പതിേയടത് എരവനർ  േബാധിപിച അേപക   മടവര വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന എന െകാചടി മകള 62

2 ശാന മകള 58

3 സാമി എ െക മകന 56

4 അപ എ മകന 53

5 വാസ എ െക മകന 51

6 വാസ െക പി (മരണെപട മകൾ കണതിയെട മകൻ ) പൗതൻ 54

7 േവലായധൻ         (ടി ടി ) പൗതൻ 50

8 ബാബ              (ടി ടി ) പൗതൻ 39

9 അനിത (ടി മകൾ )     (ടി മകൾ ) പൗതി 34

10 പിറങൻ             ( ടി  ഭർതാവ ) മകെന ഭാര് 71

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ ഭാര് 59

2 ൈലല െക ടി മകള 46

3 അബൾ കരീം മകന 44

30th November 2021Revenue Department14939
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-

07-2002  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-10763/2021 08-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   നീേലശ്രം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ  നാസർ െക വി

െകാറിവടത്  ഹൗസ നീേലശ്രം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നീേലശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ നഈം , െകാറിവടത് ഹൗസ

നീേലശ്രം േബാധിപിച അേപക   നീേലശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2021 -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവി മകള 69

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ മാതാവ 83

2 റസീന ഭാര് 45

3 മഹമദ നഈം മകന 21

4 അസീം അബറഹിമാൻ മകന 15

5 തമീം അഹമദ മകന 11
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 5-10717/2021 08-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പജിത് ടി   അമാടി  തായാട്

എരവനർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷനി , അമാടി തായാട് എരവനർ , േബാധിപിച അേപക

മടവര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2021  -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:െക5-10731/2021 08-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   നീേലശ്രം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ  പതിേയാത്

െവണേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നീേലശ്രം വിേലജില   പേരതയെട മകന ഇബാഹിം , പതിേയാത്  െവണേകാട േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-03-2020  -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 ലകി മാതാവ 68

2 ൈഷനി ഭാര് 42

3 േജ്ാഷന പജിത് മകള 16

4 ജ്ലന പജിത് മകള 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന മകള 61

2 ആയിഷ മകള 59

3 ൈസനബ മകള 57

4 കദീജ മകള 54

5 ഇബാഹിം മകന 52
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നമര:െക5-10754/2021 08-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   നീേലശ്രം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  കദീജ   വടകണിയിൽ

െവണേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നീേലശ്രം വിേലജില   പേരതയെട മകന നൗഷാദ , വടകണിയിൽ െവണേകാട  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2016  -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:െക5-10773/2021 08-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    നീേലശ്രം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശീനിവാസൻ നായർ

കഴികണതിൽ  നീേലശ്രം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നീേലശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാേജഷ , കഴികണതിൽ നീേലശ്രം

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2021 -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:െക5-10778/2021 08-10-2021
 

6 നഫീസ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബബകർ കടി ഭരതാവ 74

2 അബൽ മജീദ മകന 48

3 റംല മകള 46

4 റസീന മകള 42

5 റഖിയ മകള 39

6 നൗഷാദ മകന 34

7 സലീന മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ ഭാര് 64

2 രാധീഷ മകന 44

3 രാേജഷ മകന 40

4 സീന മകള 38
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 േകാഴിേകാട താലകില   നീേലശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി സി സി  െപായിലിങ

ൽ കുരടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നീേലശ്രം വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷിബ , െപായിലിങൽ കുരടി  േബാധിപിച അേപക

നീേലശ്രം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിബ മകന 52

2 ഷീബ മകള 48

30th November 2021Revenue Department14943
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:റഫ  െക 3 -11652 / 2021 11-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീകടി  പി   , തടാൻകണി

, പതിയങാടി  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന വി  പി   ഇല്ാസ , , തടാൻകണി  ( H ), െവസ്  ഹിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി 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:റഫ െക 3 - 11654 / 2021 11-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   രാേജഷ  പി  , ശീ സൗപർണി

ക , പതിയങാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമ്  കഷണ , ,  ശീ സൗപർണിക ,  പതിയങാടി  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2020 -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. 

 
നമര:റഫ െക 3 -11658 / 2021 11-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീരാൻ േകായ ഭരതാവ 76

2 ഇസഹാക മകന 51

3 ഇല്ാസ മകന 48

4 യനസ മകന 47

5 റഫീക് മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ് കഷണ ഭാര് 36

2 േദവ  ദിശ ചന് മകന 1  1 / 2

3 േപമ മാതാവ 58
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 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി  െക  ഫാതിമകടി , അറകൽ

ക്ാർേടഴസ  ,ചാലപറം   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കസബ വിേലജില   പേരതയെട മകന അഹമദ  െമായതീൻ ,  അറകൽ

ക്ാർേടഴസ ,ചാലപറം  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-06-2021 -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:റഫ െക 3 - 11659 / 2021 11-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലക്മണൻ  എ, അണിേശരി (H )

, പജ , കടലണി (P  O ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജ്ാതിഷ  കമാർ  എ , അണിേശരി (H ), പജ , കടലണി (P

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    25-11-2020  -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 അഹമദ െമായതീൻ മകന 72

2 മഹമദ അൻവർ മകന 69

3 സറീന മകള 67

4 ഉൈമമ മകള 66

5 അഹമദ അഷറഫ മകന 65

6 ആയിഷ കഞി മകള 63

7 അസിമനീസ മകള 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതല ഭാര് 84

2 അരവിനാകൻ മകന 61

3 രാജലക്മി മകള 59

4 ശീലത മകള 54

5 േജ്ാതിഷ കമാർ മകന 51
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നമര: റഫ െക 3 -11668 / 2021 11-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ  െക പി , കരിയം

പറമിൽ , കരീമാടം, കണായിേതാട ,െകാളതറ  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േബബി ഗിരിജ , ,

കരിയം  പറമിൽ , കരീമാടം,  കണായിേതാട ,െകാളതറ  പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   െചറവനര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

12-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:റഫ െക 3 - 11671 / 2021 11-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ  വി ടി ,  െവണെതാട

ി  (ഹൗസ  ),കണായിേതാട  ,  െകാളതറ   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന പസൺ  വി ,

െവണെതാടി (ഹൗസ ),കണായിേതാട , െകാളതറ  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചറവനര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി ഗിരിജ ഭാര് 51

2 സബിത  െക പി മകള 34

3 സഭീഷ മകന 32

4 സധീഷ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈമഥിലി ഭാര് 71

2 പസൺ മകന 49

3 പവീൺ മകന 47
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നമര:റഫ  െക 3 - 11653 / 2021 11-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി   േചകടി  ,  കനത്

പതൻപരയിൽ ,  േബപർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ മകന രവീനൻ , , കനത്  പതൻപരയിൽ ,

േബപർ  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-11-1978 -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. 

 
നമര:റഫ െക 3 -11656 / 2021 11-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജയിൻ  െഹലൻ , 17 / 429 , നിയർ

 എസ  െക  െടമിൾ , േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതയെട മകന സനിൽ ആർ ആർ  ചീരൻ , പത്ാഷ ,

അഷിക  അപാർടെമന്സ , ബീച്  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-03-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രവീനൻ മകന 71

2 സേരനൻ മകന 69

3 രാേജനൻ മകന 67

4 ഗീതാറാണി മകള 63

5 കിേഷാർ  കമാർ മകന 59

6 ശീലത മകന 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിത്  േസാളമൻ  ചീരൻ മകന 52

2 സനിൽ  ആർ ആർ  ചീരൻ മകന 51

3 സലിൽ  േഡവിഡ  ചീരൻ മകന 48
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നമര:റഫ െക 3 -11657 / 2021 11-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപമൻ  ൈതകടതിൽ (H ),

മധപരി  ,   കടലണി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ മധസധനൻ ,ടി ,, ൈതകടതിൽ

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2019  -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:റഫ െക 3 -11669 / 2021 11-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാണ പി  പതകളങര (H ),

നിയർ സി എസ  ഐ  ചർച് , െചറവണർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിബ  പി ,, പതകളങര (H ), നിയർ

സി എസ  ഐ  ചർച് , െചറവണർ , േബാധിപിച അേപക   െചറവനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-01-2012 -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 രാജൻ സേഹാദരൻ 74

2 ധനപാലൻ സേഹാദരൻ 69

3 േദശമിതൻ സേഹാദരൻ 66

4 പവിതൻ സേഹാദരൻ 62

5 മധസധനൻ സേഹാദരൻ 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിബ  പി മകന 39

2 ഷിജ  പി മകന 34
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നമര:െക4-10238/2021 30-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകറപ്  വടകയിൽ മീതൽ

ചിരടാടമൽ മകട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ശീേദവി വടകയിൽ മീതൽ ചിരടാടമൽ മകട േബാധിപിച അേപക   കാേകാടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-08-2018-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:െക4-10251/2021 30-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി കടി അമ  ഇലത്

കൂടി േവേങരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള ഉഷാകമാരി ഇലത് കൂടി േവേങരി േബാധിപിച അേപക   െവേങരി  വിേല

ജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

07-07-2019-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി ഭാര് 73

2 ബീന പി ടി മകള 53

3 റീന പി ടി മകള 48

4 സനിത പി ടി മകള 44

5 രാേജഷ പി ടി മകന 43

6 രാധാകഷൻ പി ടി മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാകമാരി മകള 56

2 ഗീത മകള 52

3 മേനാജ കമാർ മകന 49
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നമര:െക4-10254/2021 30-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പജിത്  പതൻ പരയിൽ ഹൗസ

് കാഞിരമക് സിവിൽേസഷൻ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര്  ഷിബിന പി  പി  പതൻ പരയിൽ ഹൗസ കാഞിരമക്

സിവിൽേസഷൻ പി ഒ േബാധിപിച അേപക   െവേങരി  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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-10255/2021 30-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    േചളനർ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാമൻനായർ

അതിയാനതംെപായിൽ ഹൗസ താമരേശരി േദശം േചളനർ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന േസാമൻ അതിയാനതംെപായിൽ

ഹൗസ താമരേശരി േദശം േചളനർ പി ഒ േബാധിപിച അേപക  േചളനർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-02-1999-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:െക5-10515/2021 08-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമകറപ്   പാലേകാടിരി

പനീരാങാവ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന രാജൻ പി  പാലേകാടിരി  പാറകളം പനീരാങാവ േബാധിപിച അേപക

െപരമണ വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശകനള മാതാവ 67

2 ഷിബിന പി പി ഭാര് 34

3 േദവക ശീധർ മകന 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതാവതി മകള 67

2 ശാന മകള 65

3 രവീനൻ മകന 64

4 േസാമൻ മകന 62
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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:െക5-10521/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനപ ടി ടി  താെഴ െതാടികയി

ൽ ഹൗസ െപരമണ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മാതാവ േപമ എം  താെഴ െതാടികയിൽ െപരമണ  േബാധിപിച അേപക   െപരമണ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-01-2010-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 േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-10526/2021 08-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ സി  പളിയതിങൽ

പനീരാങാവ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള രപാേദവി സി പളിയതിങൽ പനീരാങാവ  േബാധിപിച അേപക   െപരമണ

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീനാകി അമ ഭാര് 81

2 േഗാപിനാഥൻ പി മകന 64

3 ശീനിവാസൻ പി മകന 57

4 രാജൻ പി മകന 53

5 വിജയലകി പി മകള 52

6 രാമചനൻ പി മകന 49

7 അനിത പി    മരണെപട മകൻ പരേഷാതമൻ എനയാളെട ഭാര് 53

8 അഖിൽ പി   മരണെപട മകൻ പരേഷാതമൻ എനയാളെട മകന 31

9 അതൽ പി   മരണെപട മകൻ പരേഷാതമൻ എനയാളെട മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമ എം മാതാവ 61

2 പിൻസി ഭാര് 35

3 സ്ാതിക ടി ടി മകള 13
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത പി െക ഭാര് 65

2 രപാേദവി സി മകള 40
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-10530/2021 08-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലാകി  എടവഴിപറത്

പനീരാങാവ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന സേനാഷ എം പി   എടവഴിപറത് പനീരാങാവ  േബാധിപിച അേപക

െപരമണ വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-2007-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. 

 
നമര:െക5-10532/2021 08-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില  താഴേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി  തമലേങാട്

മണാേശരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന ബാബരാജൻ  തമലേങാട് മണാേശരി േബാധിപിച അേപക   താഴേകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-11-2016-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 ൈഷജകമാരി മകള 51

2 സേനാഷ എം പി മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നളിന മകള 58

2 ശീവതൻ മകന 56

3 ബാബരാജൻ മകന 54

4 മണി മകന 52

5 സനിൽ മകന 50

6 അനിൽ മകന 50

7 ജിേതഷ മകന 48
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നമര:െക5-2403/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിശബി  മടങാളിതതാഴം

പറമ്  കലായ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള ജൈബരിയ മടങാളിതതാഴം പറമ് കലായ  േബാധിപിച അേപക   പനിയങര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാൾ    17-12-2018-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:െക5-26079/2021 15-06-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാമികടി  ആമമൽ പതിമംഗല

ം  കനമംഗലം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള െജസി  യ െക ആമമൽ കനമംഗലം േബാധിപിച അേപക   കനമംഗലം

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. 

 
നമര:െക5-9714/2021 26-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസനരാജ   പൽപറമി

ൽ കരവടർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മാതാവ ശാന  പൽപറമിൽ കരവടർ േബാധിപിച അേപക   കരവടര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹംസ െക ഭരതാവ 62

2 നദീറ െക മകള 44

3 ജൈബരിയ െക മകള 41

4 ഷയത െക മകള 36

5 കദീജ സേഹാദരി 50

6 അബദൾ അസീസ സേഹാദരൻ 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയൻ യ െക മകന 42

2 െജസി യ െക മകള 39

3 ജാൻസി യ െക മകള 37
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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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന മാതാവ 63
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 3 -6885/ 2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗൗരിയമ , കനിയിൽ കരപറമ്  പി

ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കേചരി വിേലജില   പേരതയസേനാഷ െട മകന ശിവദാസൻ , കനിയിൽ കരപറമ്  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

കേചരി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -9171/ 2021 08-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    പതിയങാടി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കഷദാസൻ   ടി   ,

തിരതികനത്   താഴം  ഹൗസ  െമാകവർ  ഇലതർ  എരഞികൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകള

േരഷമ  െക വി , േകളതിൽ  കാടിൽ  ഹൗസ കണപറമ്  എടകാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -10684/ 2021 08-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉണികഷൻ മകന 63

2 വലി േദവയാനി മകള 58

3 ശിവദാസൻ മകന 52

4 സേനാഷ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പീതി ഭാര് 54

2 േരഷമ  െക വി മകള 35

3 രശി  െക വി മകള 33
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 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാന , െപരനിലത് ഹൗസ േബപർ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േബപര വിേലജില   പേരതയെട മകന ചനൻ , െപരനിലത് ഹൗസ േബപർ , േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

07-1989  -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

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -10687/ 2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി ,  മളാേശരി പാഞന

 പറമിൽ    െകാറമംഗലം  ഫേറാക്  േകാേളജ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതയെട മകള രമാേദവി ,

മളാേശരി പാഞന  പറമിൽ ഫേറാക് േകാേളജ , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2018  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -10688/ 2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ വി ,  പറവൻ

തിരതി ഹൗസ ഫേറാക് േകാേളജ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബൈസർ , പറവൻ തിരതി ഹൗസ

ഫേറാക് േകാേളജ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി ശീമതി മകള 71

2 പി ചനൻ മകന 68

3 പി രാജൻ മകന 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷവലി മകള 62

2 തങമണി മകള 60

3 സേരനൻ മകന 57

4 രവീനൻ രമാേദവി മകന 54

5 രമാേദവി മകള 60
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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:െക 3 -10689/ 2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പീതാംബരൻ എ വി ,  ഒയാസിസ

 പുകന്  േറാഡ ൈവദ്രങാടി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന പജിത് , ഒയാസിസ പുകന്

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് 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 -10690/ 2021 08-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   രാമനാടകര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ദാസൻ ,   ഐശ്ര്

െചടിയാലത് പറമ് ൈവദ്രങാടി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േപമലത െക , ഐശ്ര് െചടിയാലത്

പറമ് ൈവദ്രങാടി , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-01-2021  -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 ഖദീജ ഭാര് 59

2 അബദൾ  സലാം മകന 42

3 നൈസബ മകള 39

4 ബൈസർ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഭാവതി കനത് ഭാര് 56

2 പജിത് എ വി മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമലത െക ഭാര് 53

2 ദീപതി ദാസ  െക മകള 28
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 3 -10691/ 2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കനകവലി ,  5/ 2696  എ ,  മംഗല

യ ഹൗസ തിരതിയാട  പതിയറ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രാധാകഷ േമേനാൻ ,  മംഗല് ഹൗസ

തിരതിയാട പതിയറ , േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2020 -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:െക 3 -10693/ 2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ വാകാട് പനാട്  ,

ൈവറ്  ഹൗസ  േതാടങൽ   രാമനാടകര  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജംഷിദ , ൈവറ്

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

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2021 -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 -10694/ 2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപമൻ  സി ,  ശാസ  ഹൗസ

്  ചരേകാത്  മണപാട്  പറമ്   തളികളങര  മാങാവ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാകഷ േമേനാൻ ഭരതാവ 88

2 രാധിക  സധീർ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിശാബി  മഹമദ ഭാര് 65

2 ജംഷിദ മകന 43

3 ജമീർ മകന 36
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിദീഷ , 24/ 1454

എ , ശാസ ഹൗസ മാങാവ , േ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:െക 3 -10695/ 2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാസൻ പി ,  ൈപങയിൽ  അയാമഠ

ം പറമ്    േനാർത് േബപർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േപമ , ൈപങയിൽ  ഹൗസ  േനാർത്

േബപർ പി ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-12-2019 -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. 

 
നമര: െക 3 -11102/ 2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാമറത്  ഉണികഷൻ ,  എടമറത

് ഹൗസ കാമറം ബീച്  െവസ് ഹിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഉണിമായ , തമകാരൻ പരയിൽ പതിയാപ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-08-1997 -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 ഷീജ വി െക ഭാര് 50

2 നിദീഷ  സി മകന 29

3 ഐശ്ര്  സി മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമ ഭാര് 73

2 പഭിത പി മകള 48

3 കനകം പി മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:െക 3 -11113 / 2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപൻ എം,   സൗപർണിക

മണങാട്   കഷി  ഭവൻ  േറാഡ  രാമനാടകര   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സതീഷ  കമാർ ,

സൗപർണിക  മണങാട്  കഷി ഭവൻ േറാഡ രാമനാടകര , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-03-2020 -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. 

 
നമര:െക 3 -11115/ 2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിേകായ,   െക പി ഹൗസ

് െകാളങര പാടം ഫാറഖ േകാേളജ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ആയിഷാബി  ,  െക പി  ഹൗസ

െകാളങര പാടം  ഫാറഖ േകാേളജ പി  ഒ  ,  േബാധിപിച  അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-04-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 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. 

1 ജലി ഭാര് 43

2 ഉണിമായ മകള 24

3 കഞിലകി മാതാവ 72

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗമിനി ഭാര് 73

2 ഷീല മകള 56

3 സേനാഷ കമാർ മകന 53

4 സതീഷ കമാർ മകന 50

5 ബീന മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിശാബി  ടി െക ഭാര് 43

2 ആഷിദ ഇർഫാന  െക പി മകള 26

3 ആസിഫ ഫർസാന െക പി മകള 22

4 ആഷില മിർസാന  െക പി മകള 20

5 ആദില ഫർഹാന െക പി മകള 16

6 ഉസാൻേകായ സേഹാദരൻ 65

30th November 2021Revenue Department14961
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നമര:െക 3 - 11117 / 2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സലീം  എം ,  ഫരീദ  ബാന

ഹൗസ  ഫാറഖ േകാേളജ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിഷ േമാൾ , ഫരിദ   ബാന ഹൗസ

ഫാറഖ േകാേളജ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2021 -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. 

 

7 സിദീഖ സേഹാദരൻ 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിഷ േമാൾ ഭാര് 33

2 ഫരീദാ ബാന എം മകള 14

3 മഹമദ ആലിം മകന 6

4 ആയിശാബി മാതാവ 75
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 3 -11136/ 2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിന ,  താഴെത പീടികയിൽ

താഴത് പതിയാപ പതിയങാടി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിഷ ടി പി , താഴെത പീടികയിൽ

താഴത് പതിയാപ പതിയങാടി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-08-2021 -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- 11138/ 2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദറഹിമാൻ , നരികത്

പണികശാല അരീകാട   നലളം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവണർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹസൻ േകായ എൻ പി , എൻ പി

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-10-1983 -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 -11140/ 2021 08-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി ഭാര് 42

2 നാരായണി മാതാവ 77

3 വിഷ ടി പി മകന 21

4 ൈവഷവി മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ മകള 63

2 ഹസൻ േകായ എൻ പി മകന 60

3 െമായതീൻ േകായ എൻ പി മകന 59
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 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടൻ  , കനംേകാളിൽ  മണർ പി ഒ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഗേണശൻ െക , കനംേകാളിൽ  മണർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കടലണി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-06-2017  -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:െക 3 -11144/ 2021 08-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറാബിൻ െജ ,   െനസ്

മങാടനിലം  നൂർ  ഫേറാക്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഫേറാക്   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷാകമാരി ടി , െനസ് മങാടനിലം നല

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-10-2019 -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:െക 3 -11146/ 2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകായേമാൻ ,  കളിയാട് പറമ്

ഹൗസ െവളയിൽ  ബീച്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ഷാറഖ  െക പി , കളിയാട് പറമ്

ഹൗസ െവളയിൽ ബീച് പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കസബ 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 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 േഗാപാലകഷൻ െക മകന 54

2 ഗേണശൻ െക മകന 51

3 സജിത പി മകള 48

4 സനില െക മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാകമാരി ടി ഭാര് 52

2 സന  ആർ മകന 32

3 േസാന ആർ മകള 30
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -10264/ 2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവനതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വളപൻ പാതമകടി ,

പടിഞാേറടത്   ഹൗസ  നൂർ  ഫേറാക്   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവനതിരതി വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷംസദീൻ

ഐ , ഇലികൽ ഹൗസ നൂരങാടി ഫേറാക് , േബാധിപിച അേപക   കരവനതിരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2020 -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:െക 3 -10206/ 2021 30-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദകടി ,  േപാേതരി ഹൗസ

്  െപരമഖം  പി  ഒ  ഫേറാക്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഫേറാക്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഉമർേകായ  േപാേതരി , േകാടയിൽ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-03-1986 -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 റസിയബി െക പി ഭാര് 44

2 സജിന െക പി മകള 27

3 മഹമദ ഷാറഖ  െക പി മകന 26

4 ഷഹബാൻ െഷരീഫ മകന 19

5 പാതേമയ മാതാവ 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ബീവി ഐ മകള 69

2 മഹമദാലി ഐ മകന 62

3 ഷംസദീൻ ഐ മകന 54

4 ഫളില മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീതിേകായ മകന 70

2 കഞിെമായതീൻ മകന 64

3 ഹംസേകായ മകന 61
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4 ഫാതിമ മകള 65

5 അബദറഹിമാൻ മകന 59

6 അബബകർ മകന 54

7 സഫിയ മകള 52

8 ഉമർേകായ േപാേതരി മകന 47
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 3 -10208/ 2021 30-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി പി േജാർജ ,  പിലാകൽ

ഹൗസ  ബി സി േറാഡ  , എൽ എഫ  യ  പി സളിന  സമീപം , ഫേറാക് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവണർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന

അലസർ  പി േജാർജ , പിലാകൽ ഹൗസ ബി സി േറാഡ ഫേറാക് പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചറവണർ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 - 10209/ 2021 30-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമീമ,   16/ 77  എ , പതറകൽ

ഹൗസ തങൾസ േറാഡ , േകാഴിേകാട  െഹഡ േപാേസാഫീസ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നഗരം വിേലജില   പേരതയെട മകള ഷകീല

, പതറകൽ ഹൗസ , തങൾസ  േറാഡ െഹഡ േപാേസാഫീസ പി ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   നഗരം വിേലജ

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

12-2017  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -10210/ 2021  30-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സസൻ േജാസഫ ഭാര് 61

2 അലസർ  പി േജാർജ മകന 33

3 അർചന പി േജാർജ മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷകീല മകള 48

2 ഫസീല മകള 45

3 അനസ ബിൻ മഹമദ മകന 41
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  േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിനി ,   ൈകേതാളിതറ

ചാലിയം പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതയെട മകന ആശ  പി െക , പതൻ  കളതിൽ ൈകേതാളിതറ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-02-1999  -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 -10211/ 2021 30-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭരതൻ െക ,  െചറമാളിതറ  ഹൗസ

്   ,  േസഡിയം  ,   കടലണി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനൽ െക , െചറമാളിതറ  ഹൗസ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-05-2021 -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 3 -10212/ 2021 30-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    കടലണി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഫാതിമ  കടി  ടി  എ  ,

മസലിയാരകത്  ഹൗസ ചാലിയം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതയെട മകന സിയാലി േകായ ടി എ , മസലിയാരകത്

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2006 -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആശ  പി െക മകന 38

2 ആശ  പി െക മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസന െക ഭാര് 53

2 സനൽ െക മകന 33

3 സനിഷ  െക മകള 28
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -10213/ 2021 30-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആശാരികണി  വിമല ,  വിമല

നിവാസ കേളാൽ പറമ്   ,  പി  ഒ  െപരമഖം ,  ഫേറാക്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    ഫേറാക്   വിേലജില    പേരതയെട  ഭരതാവ

പരേഷാതമൻ , കേളാൽ പറമ്  ഹൗസ െപരമഖം പി ഒ  ഫേറാക് , േബാധിപിച അേപക   ഫേറാക്   വിേലജ

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

09-2007  -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. 

 
നമര:െക 3 -10214/ 2021 30-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചകടി  , എടകണി പറമ്

ഹൗസ ഫേറാക് പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഫേറാക്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബീരാൻേകായ  െക , എടകണി പറമ്  ഹൗസ ഫേറാക്

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-09-1996  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിയാലി േകായ മകന 66

2 സഹറ മകള 63

3 സമീറ                                  (14-4 -2020 -ൽ
മരണെപട മകൻ അബബകർ സിദീഖ എനയാളെട ഭാര് )

മകെന ഭാര് 46

4 റഫീഖ  അലി
ടി                                          മകൻ

പൗതൻ 23

5 ഷഹാന ഷിറിൻ
ടി                                             ടി

പൗതൻ 21

6 സിദ റ
ടി                                        മകൾ

പൗതി 17

7 സൈലഖ                                     (11-11-2010-ൽ
മരണെപട മകൻ മസഫ എനയാളെട ഭാര് )

മകെന ഭാര് 54

8 നഫീസതൽ സപിയ
ടി                                       മകൾ

പൗതി 43

9 സിറാജദീൻ
ടി                                      മകൻ

പൗതൻ 32

10 സജിന
ടി                                     മകൾ

പൗതി 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പരേഷാതമൻ ഭരതാവ 70
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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 -10253/ 2021 30-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദറസാഖ ബി വി ,  14/ 322  എ

, റസമ ,  എണപാടം  െവസ്  കലായ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    നഗരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഹമദ അനഷ ,  റസമ  ഹൗസ

എണപാടം  െവസ് ഹിൽ , കലായി , േബാധിപിച അേപക   നഗരം 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 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 ബീരാൻേകായ െക മകന 58

2 ൈസനബ മകള 55

3 െമായീൻ െക മകന 53

4 അഷറഫ െക മകന 52

5 മഹമദ  കഴിമാട് മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയംബി  പി എം ഭാര് 58

2 അഹമദ അനഷ മകന 35

3 ആയിശ  റസ കാൻ  പി എം മകള 39

4 മാജിദ ഫർസാന പി എം മകള 28

5 ഫർഹ  ഫാതിമ പി എം മകള 26
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-9871/2021 26-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻനായർ  െപരിെഞറ

് െപാനാറമത് െചറകളതർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള നിഷ പി  െപരിെഞറ്  പി  ഒ  െചറകളതർ പരിയങാട

േകാഴിേകാട  േബാധിപിച അേപക   െപരവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-02-2021-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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-9896/2021 26-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചകടിേകായ  മലയിൽ കരവടർ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന അബദൾ റഷീദ  മലയിൽ കരവടർ േബാധിപിച അേപക   കരവടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-11-2014-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:െക5-9900/2021 26-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാമള  വടെക വാലിേയരി എരവന

ർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാന വി ഭാര് 68

2 നിഷ പി മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െമായതീൻ എം മകന 51

2 അബദൾ റഷീദ എം മകന 47

3 അഷറഫ എം മകന 44

4 നഫീസ എം മകള 41
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പേരതയെട സേഹാദരി ലകി  മാണിക്ം കണിയിൽ േചളനർ 9/1  കാകർ , േബാധിപിച അേപക   മടവര വിേലജ

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

10-1997-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-9902/2021 26-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽ കമാർ പി  െചരങാട

ൻ വീടിൽ െപരിെങാളം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് രജനി  െചരങാടൻ വീടിൽ െപരിെങാളം േബാധിപിച അേപക   െപരവയല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    12-06-2021-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 േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-9903/2021 26-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ നായർ  മാങടി

െപാറമൽ കായലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന മേനാജ കമാർ മാങടി െപാറമൽ കായലം േബാധിപിച അേപക   െപരവയല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-07-2018-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി സേഹാദരി 74

2 േദവി സേഹാദരി 70

3 കല്ാണി സേഹാദരി 64

4 ൈശലജ സേഹാദരി 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രജനി ഭാര് 45

2 നവ് മകള 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

14972 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 

1 ചനമതി അമ ഭാര് 67

2 മേനാജ കമാർ മകന 47

3 ബിന േമാൾ മകള 45

30th November 2021Revenue Department14973
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4-10155/2021 02-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള  പടിഞാെറ പണാടി

ൽ ഹൗസ എലതർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആയിശമ , പടിഞാെറ പണാടിൽ ഹൗസ എലതർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-2014 -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:െക4-10157/2021 02-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഏലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ പി  പതിേയാടിൽ ഹൗസ

പാവങാട പതിയങാടി എലതർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന പശാന് പി , പതിേയാടിൽ ഹൗസ

പാവങാട പതിയങാടി എലതർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ഏലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-04-2010 -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:െക4-10158/2021 02-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാവിതി  പതിേയാടിൽ ഹൗസ

പാവങാട  പതിയങാടി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിശമ ഭാര് 70

2 ശിഹാബ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പശാന് പി മകന 39

2 പസീന െക െക മകള 37

3 പസനൻ പി മകന 36
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതയെട മകന പശാന് , പതിേയാടിൽ ഹൗസ പാവങാട

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-06-2021 -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:െക4-10159/2021 04-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായതീൻേകായ  പാണാടത

്  ഹൗസ  എരഞികൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആമിന , പാണാടത് ഹൗസ എരഞികൽ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-05-2021  -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:െക4-10160/2021 01-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിേനശൻ  പതലത് ഹൗസ

എലതർ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീബ , മേകാണം, ഹൗസ പതലത് എലതർ പി ഒ  ,

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

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പശാന് പി മകന 39

2 പസീന െക െക മകള 37

3 പസനൻ പി മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന ഭാര് 58

2 ഫൗസിയ ടി മകള 38

3 ൈബജാസ ടി മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:െക4-10233/2021 01-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമല െക പി  എരഞികാട് പറമ

് പതർ പതിയങാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    എലതര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഗേണഷ െക ആർ ,  എരഞികാട്  പറമ്  പതർ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2020 -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:െക4-10234/ 2021 02-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ ഇ  എടവലത്

െപരനിരിതി  എലതർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കാർതി പി സി , എടവലത് െപരനിരിതി

എലതർ ,  േബാധിപിച അേപക   എലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-10235/2021 02-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    എലതര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എ  പതാവതി  അമ

കിഴെകഅബേമാളി  കാരനർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതയെട മകന എ േഗാപാലകഷൻ , കിഴെകഅബേമാളി

കാരനർ ,  േബാധിപിച അേപക   എലതര 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

1 ഷീബ ഭാര് 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത എം ആർ മകള 53

2 സേരഷ െക ആർ മകന 47

3 ഗേണഷ െക ആർ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർതി പി സി ഭാര് 59

2 ഐശ്ര് േമാഹനൻ ഇ മകള 27

14976 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



് നലകനതില 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:െക4-10236/2021 30-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പകാശൻ  െനേരാത് പറമത

് അഷിക നിവാസ മകട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീല വി , െനേരാത് പറമത് അഷിക നിവാസ മകട ,

േബാധിപിച അേപക   കാേകാടി 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:െക4-10237/2021 02-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ  തിരേവാത് എലതർ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകള രശി ടി , തിരേവാത് എലതർ , േബാധിപിച അേപക   എലതര വിേലജ

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

07-2013  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനൻ െക എ മകന 67

2 മരളീധരൻ എ മകന 65

3 രമാേദവി എ മകള 62

4 ശശിധരൻ എ മകന 61

5 േഗാപാലകഷൻ എ മകന 58

6 ഇനിര മകള 55

7 ഷീജ എ മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല വി ഭാര് 56

2 അഷിക എൻ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ ഭാര് 69
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2 രശി മകള 37

3 ശിൽപ മകള 35
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക1-10505/2021 02-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയാകരൻ പി  പൽപറമിൽ മാത

റ ജി എ േകാേളജ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഒളവണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിജ , പൽപറമിൽ മാതറ ജി എ േകാേളജ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-02-2019  -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:െക1-10506/2021 02-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ എം എം  മപനമീത

ൽ  കടതംപാറ  ഇരിങൂർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒളവണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സഭാഷ എം എം , സവിധം ഇരിങൂർ

ഗരവായരപൻ േകാേളജ , േബാധിപിച അേപക   ഒളവണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-1999  -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:െക1-10507/2021 02-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്വതി ഭാര് 68

2 ബിബീഷ മകന 46

3 ബിജ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗമിനി എം എം ഭാര് 74

2 സഭാഷ എം എം മകന 58

3 പവിതൻ എം എം മകന 54

4 രേമശൻ എം എം മകന 52

5 ഗീത എം എം മകള 45
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  േകാഴിേകാട  താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി   ടി   തചറയൽ

െകാടിനാടമക്  ഒളവണ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒളവണ വിേലജില   പേരതയെട മകള ഉമാേദവി , തചറയൽ െകാടിനാടമക്

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-09-2020  -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:െക1-10510/2021 02-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിനകടി   കളിവളപിൽ എം ജ

ി േകാേളജ പറയൻകാവകന് ഒളവണ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒളവണ വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ കഞിേകായ , കളിവളപിൽ എം

ജി േകാേളജ പറയൻകാവകന് ഒളവണ   , േബാധിപിച അേപക   ഒളവണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-11-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക1-10512/2021 02-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനീരങാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകി അമ  അമമലത് ഹൗസ

്  പനീരാൻകാവ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പനീരങാവ  വിേലജില    പേരതയെട  മകന  േഗാപിനാഥൻ  എ  ,  േഗാകലം  അമമലത്

പനീരാൻകാവ , േബാധിപിച അേപക   പനീരങാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിത മകള 63

2 ബീന മകള 60

3 ഉമാേദവി മകള 53

4 സധർമ ടി മകള 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമയ സേഹാദരി 75

2 ആയിഷ സേഹാദരി 70

3 കഞിേകായ സേഹാദരൻ 66

4 നഫീസ സേഹാദരി 63

5 സൈബദ സേഹാദരി 58

6 േകായ സേഹാദരൻ 57
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റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-10075/2021 02-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  േചളനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമേദവൻ  െനലിപനത് ഹൗസ

േചളനർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചളനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ജാന ടി  എം ,  െനലിപനത് ഹൗസ േചളനർ പി  ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2011 -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:െക4-10151/2021 02-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ പി എം  സാവി നിവാസ

്  നടകണിതാഴം  േചവായർ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െനലിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജീവ രാജ ,  സാവി  നിവാസ

നടകണിതാഴം േചവായർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-02-2021 -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 അചതൻ എ മകന 64

2 ശശിധരൻ എ മകന 61

3 േഗാപിനാഥൻ എ മകന 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാന ടി എം ഭാര് 61

2 ജാൻസി എൻ പി മകള 38

3 ജസി എം പി മകള 36

4 രജിത് എൻ പി മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതല പി പി ഭാര് 67
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നമര:െക4-10152/2021 02-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െവേങരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േയശദാസൻ ഇ െക  ഇയപാട

ി  കഴികണതിൽ  േഗാകലം  ഹൗസ മലാപറമ്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവേങരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഖിൽേദവ ഇ െക

, ഇയപാടി കഴികണതിൽ േഗാകലം ഹൗസ മലാപറമ് പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െവേങരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2021 -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:െക4-10153/2021 02-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സലീം വി  ൈബതൽ റഹമ ഹൗസ

്  കടികണിപറമ്  എലതർ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഫറ െക പി , ൈബതൽ റഹമ ഹൗസ

കടികണിപറമ് എലതർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   എലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-10154/2021 02-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷ എൻ സി  കലത്താഴ

ം ഉമളതർ  െമഡികൽ േകാേളജ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

2 സവിതാറാണി പി എം മകള 50

3 സജീവ രാജ പി എം മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി മാതാവ 85

2 ഷീജ സി പി ഭാര് 45

3 അജയേദവ ഇ െക മകന 22

4 അഖിൽേദവ ഇ െക മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഫറ െക പി ഭാര് 46

2 മഹമദ ഷാഹിൽ വി മകന 26

3 അബൾ ഷഹൽ വി മകന 20

4 റകിയ മാതാവ 72
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള സലീന െക ,  എടകനി ഹൗസ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-12-2019 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഹമദ െക ഭരതാവ 79

2 സലീന െക മകള 53

3 സംല െക മകള 50

4 സമീർ െക മകന 46
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക1-10488/2021 02-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െവേങരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ പി  പടിയത് കരവിേശരി

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െവേങരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജിനീഷ പി , പടിയത് കരവിേശരി , േബാധിപിച അേപക   െവേങരി  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക1-10490/2021 02-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപമലത  പളാടിപറമത്

എരഞികൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതയെട മകന േപമരാജൻ പി , പളാടിപറമത് എരഞികൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-09-2020  -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:െക1-10494/2021 02-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഭാവതി ഭാര് 62

2 ജിനീഷ പി മകന 43

3 ജിംന  പി മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈവരമണി പി പി മകള 61

2 േപമരാജൻ പി പി മകന 59

3 െനഹിത റാണി പി പി മകള 57

4 ലിഖിത പി പി മകള 43
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 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകൻ വി  വാളിയിൽ ഹൗസ

് െകാടാരം പേല്ാത് എലതർ  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങമണി , വാളിയിൽ ഹൗസ െകാടാരം

പേല്ാത് എലതർ  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   എലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-04-2021 -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:െക1-10496/2021 02-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വികമൻ എം  േമേലടത് എലതർ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എലതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീജ , േമേലടത് എലതർ , േബാധിപിച അേപക   എലതര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 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. 

 
നമര:െക1-10498/2021 02-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവരാമൻ യ  മണാറകണി

എലതർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങമണി , മണാറകണി എലതർ , േബാധിപിച അേപക

എലതര വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2021  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി ഭാര് 60

2 ആശാമണി വി മകള 41

3 അനീഷ കമാർ വി മകന 40

4 അമിളി മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജ ഭാര് 45

2 േദവനന മകള 15

3 ആദിേദവ മകന 11
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക1-10499/2021 02-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ ബാബ  നടകണി എലത

ർ പതിയനിരത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  എലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന റിതിൻ എൻ സി , നടകണി എലതർ പതിയനിരത് ,

േബാധിപിച അേപക   എലതര 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:െക1-10500/2021 02-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻകടി  പതകടി മേതാന

കാരനർ എരഞികൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന പദീപ കമാർ , പതകടി മേതാന കാരനർ എരഞികൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-10-1992 -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:െക1-10501/2021 02-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി ഭാര് 62

2 ശ്ാം മകന 39

3 ശാനി മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി ഗിരിജ ഭാര് 57

2 റിതിൻ എൻ സി മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാന പി എം ഭാര് 72

2 കരണാകരൻ പി എം മകന 53

3 സനിത പി എം മകള 49

4 പദീപ കമാർ പി എം മകന 48
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 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാർഗവൻ ടി െക  താേയാളി

കമിളി  എലതർ  െചടികളം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഭാമിനി െക , താേയാളി കമിളി എലതർ

െചടികളം ,  േബാധിപിച അേപക   എലതര 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:െക1-10503/2021 02-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ റസാഖ െക പി  ഹിറ

കരിമയിൽ  മക്  കിഴകംമറി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന െഫമീർ നഖാഷ െക പി, ഹിറ കരിമയിൽ

മക് കിഴകംമറി , േബാധിപിച അേപക   കാേകാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-04-2020 -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:െക1-10504/2021 02-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ നായർ പി  ഡീംസ

പറേപാളിപറമ്  കിരാലർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മേനാജ പി , ഡീംസ പറേപാളിപറമ്

കിരാലർ , േബാധിപിച അേപക   കേകാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീത ഭാര് 70

2 രാഗിണി മകള 52

3 ഗീത മകള 50

4 ഭാമിനി മകള 48

5 ഭാഗ്രാജ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബി എം ഭാര് 57

2 െഫമിന െക പി മകള 41

3 െഫമീർ നഖാഷ െക പി മകന 34

4 ഫാസില െക പി മകള 33

5 ഫസമില െക പി മകള 30
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മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    29-08-2020  -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 സേരാജിനി ഭാര് 73

2 മേനാജ പി മകന 54

3 റീജൻ പി മകന 49

4 ബീന വി െക മകള 48
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:റഫ െക -3  11670 / 2021 11-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമ  െക ,  െകാളെതാടി

ഹൗസ  ,   േപാണാം  കണതിൽ  ,  ചാലിയം    പി   ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതയെട മകന പസാദ   െക ,,

െകാളെതാടി  ഹൗസ ,  േപാണാം കണതിൽ , ചാലിയം   പി  ഒ , േബാധിപിച അേപക   കടലണി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2021 -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:റഫ െക 3 - 11674  / 2021 11-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാധരൻ  പി , പടയിൽ ഹൗസ

്  ,  കണാടികളം  ,  െചറവണർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ദിലീഷ ,, പടയിൽ ഹൗസ , കണാടികളം

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-01-2021 -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:റഫ െക 3 - 11675 / 2021 11-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമർേകായ , കനത്  പറമിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസാദ   െക മകന 53

2 ഉണികഷണൻ  െക മകന 47

3 വസന  െക മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാലതി ഭാര് 63

2 മേഗഷ മകന 34

3 ദിലീഷ മകന 32
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ഹൗസ , േബപർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈറഫാനത്  ,  കനത്  പറമിൽ  ഹൗസ , േബപർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:റഫ െക 3 -11672 / 2021 11-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സലിം   മാനരിപറമിൽ ,

കരേനൽ  പറമ്  ,  ശാരദാമനിരം  ,  െകാളതറ  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവനര വിേലജില   പേരതനെറ മകള സംഷില  എൻ

പി , കരേനൽ  പറമ് , ശാരദാമനിരം , െകാളതറ  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചറവനര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-2020 -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. 

 
നമര:റഫ െക 3 - 11676 / 2021 11-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗീത  സി , െചേമരി  ഹൗസ

, െകാളതറ  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറവനര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സനരൻ  സി , െചേമരി  ഹൗസ , െകാളതറ  പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈറഫാനത് ഭാര് 51

2 ജംഷീർ മകന 38

3 ഇസാത് മകന 33

4 ൈസനൽ  ആബിദ മകന 33

5 ഇസഹാഖ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷാബി മാതാവ 63

2 ജമീല  എം ഭാര് 46

3 സംഷില  എൻ  പി മകള 32

4 മഹമദ ഷംനാദ  എം മകന 25
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:റഫ െക 3 - 11678 / 2021 11-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി  രാധാകഷണൻ  നായർ ,

വാളെതാടി   ഹൗസ , െചറവണർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന രഘ  എ  െക , വാളെതാടി  ഹൗസ ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2003 -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 3 - 11679 11-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബഷീർ  എ  െക , ആരംകനി

ഹൗസ , തിരതിയിൽ പറമ് , നലളം  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ  ഹാരിഷ  എ  െക , ആരംകനി

ഹൗസ , തിരതിയിൽ പറമ് ,  നലളം  പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   െചറവനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-07-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  3 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 സനരൻ  സി ഭരതാവ 64

2 സഗിത  സി മകള 29

3 സഗീഷ  സി മകന 28

4 സഗീഷമ  സി മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി  എ െക ഭാര് 74

2 സപിയ  എ  െക മകള 53

3 രഘ  എ  െക മകള 52

4 റജല  എ  െക മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മസേകായ പിതാവ 77

2 ബീപാത മാതാവ 63

30th November 2021Revenue Department14991
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:റഫ െക 3 -11680 / 2021 11-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    കടലണി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മഹമദ  കടി   െക  വി

ൈകതവളപിൽ  ഹൗസ  ,  കടലണി  ,  ചാലിയം   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഫായണാസ  െക

വി , ൈകതവളപിൽ ഹൗസ , കടലണി , ചാലിയം  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കടലണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-01-2020  -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:റഫ െക 3 - 11681 / 2021 11-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജിനി ,  നവരംഗ   ഹൗസ , മണർ

 പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രാമചനൻ  െക , നവരംഗ  ഹൗസ , മണർ  പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2021 -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:റഫ െക 3 -11682 / 2021 11-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈലഖ  പി ,  റഹമത്  മൻസി

ൽ , െകാടപറം  േതാട , മണർ  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കടലണി  വിേലജില    പേരതയെട  സേഹാദരൻ സകീർ  ഹൈസൻ  പി  ,

3 ജംഷിദ  ടി ടി ഭാര് 40

4 മഹമദ  ഫാരിഷ  എ െക മകന 22

5 മഹമദ  ഫിറാഷ  എ  െക മകന 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റിയാസ  െക വി മകന 36

2 ഫയനാസ  െക വി മകന 35

3 റഹമത്  ടി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാമചനൻ െക ഭരതാവ 63

2 ഷഹൻ  െക മകന 26

3 ടനിഷ മകള 19
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പളികലകത് , േബപർ , അരകിണർ , േബാധിപിച അേപക   കടലണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-04-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബദൽ  ലതീഫ ഭരതാവ 60

2 ഫാതിമ ബീവി സേഹാദരി 73

3 േചകടി സേഹാദരൻ 66

4 സകീന സേഹാദരി 60

5 സകീർ  ഹൈസൻ സേഹാദരൻ 59

6 ഹസൻ കടി സേഹാദരൻ 50
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-9901/2021 26-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിേനഷ കമാർ എ  തിരപറമത

്  പവാടപറമ്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് അനപമ  തിരപറമത് പവാടപറമ്        േബാധിപിച അേപക   െപരവയല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-10-2019-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:െക5-9924/2021 28-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാകർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതനാഭൻ നായർ  താെഴ ഒടിയി

ൽ പാവണർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന രഞിത്  താെഴ ഒടിയിൽ പാവണർ  േബാധിപിച അേപക   കാകർ  വിേലജ

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

12-2008-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-10047/2021 28-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ നായർ  േകേളാത്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനപമ െക പി ഭാര് 44

2 ആകാശ എ മകന 21

3 ആതിര എ മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമലത ഭാര് 60

2 പജിത് കമാർ മകന 43

3 രഞിത് മകന 37
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പയമ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന രാധാകഷൻ  േകേളാത് പയമ േബാധിപിച അേപക   കരവടര വിേലജ

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

08-1998-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:െക5-8032/2021 28-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി േഗാവിനൻ  രാഗം വി ക

െ കഷേമേനാൻ േറാഡ കലായ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര്  രാധ വി  രാഗം  വി  െക കഷേമേനാൻ േറാഡ കലായ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-9913/2021 28-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവിദാസ വി  വയേലരി താഴ

ം  കരവടർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള ഗായതി വി വയേലരി താഴം കരവടർ  േബാധിപിച അേപക   കരവടര വിേലജ

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

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 രാധാകഷൻ മകന 51

2 വിേനാദൻ മകന 48

3 മേനാജ മകന 46

4 രാേജഷ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ വി ഭാര് 74

2 അനപമ േഗാവിനൻ മകള 49

3 അപർണ േഗാവിനൻ മകള 45
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നമര:െക5-9919/2021 28-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതീഷ കമാർ ടി വി  മണി മനിര

ം  േകാേണാട്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് സിന പി എം മണി മനിരം േകാേണാട്  േബാധിപിച അേപക   കരവടര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    14-08-2021-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:െക5-9920/2021 28-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽ കമാർ ഇ റി  എടകാട്

താഴത് കരവടർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന വിഷ അനിൽ എടകാട് താഴത് കരവടർ േബാധിപിച അേപക   കരവടര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    12-08-2021-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭ ഭാര് 56

2 സരഭി വി മകള 34

3 സഗനി വി മകള 33

4 ഗായതി വി മകള 30

5 സജിഷ വി മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന പി എം ഭാര് 40

2 േദവിക ആർ മകള 20

3 അർജൻ ആർ മകന 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിഷ െക ഭാര് 46

2 വിഷ അനിൽ ഇറി മകന 21

3 േഗാപിക ഇ റി മകള 18

4 വിേനാദിനി ഇ റി മാതാവ 76
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നമര:െക5-9898/2021 28-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി മാമ ഹാജി  ഇടകാട് ഹൗസ

മടവർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ജഅഫർ ഇടകാട് മടവർ  േബാധിപിച അേപക   മടവര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-01-2021-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 റംല ഭാര് 75

2 ഫാറഖ മഹമദ മകന 54

3 ജഅഫർ മകന 50

4 റഖിയ മകള 59

5 ലബാബത് മകള 53

6 സഫിയ മകള 48

7 ഫാഹിദ മകള 46

8 ബാകിറ മകള 44
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-9912/2021 28-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീേദവി അമ  േകേളാത് ഹൗസ

്  പയമ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന രാധാകഷൻ േകേളാത് ഹൗസ പയമ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   കരവടര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    04-09-2015-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:െക5-9711/2021 26-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻ ടി പി  ഒതേയാതം കണ

ി  പറായിൽ  പി  സി  പാലം    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് കമലാകി െക ഒതേയാതം കണി പറായിൽ പി സി പാലം

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-11-2018-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  4 നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാകഷൻ മകന 51

2 വിേനാദൻ മകന 48

3 മേനാജ മകന 46

4 രാേജഷ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലാകി െക ഭാര് 71

2 ഹസി മകള 48

3 ഹണി ദാേമാദരൻ ടി പി മകള 47

4 സജിത പി            മരണെപട മകൻ ഹൻജിതിെൻറ ഭാര് 36

5 ഉത ഹൻജിത് ഒ പി   മരണെപട മകൻ ഹൻജിതിെൻറ മകള 6
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നമര:െക5-9605/2021 30-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   താഴേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാചകടി അമ  പളകത്

േചനമംഗൂർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന വിേനാദ പളകത് േചനമംഗൂർ  േബാധിപിച അേപക   താഴേകാട  വിേല

ജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ

09-07-2019-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-9921/2021 28-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   താഴേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻ ടി  ടി   െതെക

െതാടികയിൽ മാമറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന സേമഷ  െതെക െതാടികയിൽ മാമറ േബാധിപിച അേപക    താഴേകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-11-2017-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല പി മകള 74

2 പതനാഭൻ നായർ പി മകന 72

3 രാധ പി മകള 68

4 സത്ഭാമ പി മകള 64

5 തങമണി പി മകള 62

6 ഗീതാമണി പി മകള 60

7 േശാഭന പി മകള 55

8 സനിൽ പി മകന 52

9 അനില പി മകള 48

10 വിേനാദ പി മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതീേദവി ഭാര് 57

2 സമിത മകള 37

3 സേമഷ മകന 35
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-10534/2021 08-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില  പളേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസ  ഏറാടി  പറമത്

െവളലേശരി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന മർഷിദ ഇകബാൽ ഇ പി  ഏറാടി പറമത് െവളലേശരി  േബാധിപിച അേപക

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 26-06-2021-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 െഖൗലത് ഭാര് 46

2 അഹമദ മശതാഖ മകന 25

3 മബശിറ ബാന മകള 22

4 മർഷിദ ഇഖബാൽ മകന 18

30th November 2021Revenue Department15001
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-10535/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില താഴേകാട  വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ മേഹഷ ടി െക  െതാടികാടിൽ

മണാേശരി  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മകനൻ െതാടികാടിൽ മണാേശരി  േബാധിപിച അേപക മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 05-11-2020-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:െക5-10536/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  താഴേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ  തമലേങാട്

മണാേശരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന ബാബരാജൻ  തമലേങാട്  മണാേശരി   േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  14-01-1980-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:െക5-10537/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ  തടതമൽ കനനംഗലം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല മാതാവ 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നളിന മകള 58

2 ശീവതൻ മകന 56

3 ബാബരാജൻ മകന 54

4 മണി മകന 52

5 സനിൽ മകന 50

6 അനിൽ മകന 50

7 ജിേതഷ മകന 48
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പിലാേശരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന ഗിരീഷ  തടതമൽ കനമംഗലം പിലാേശരി  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  18-10-2019-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:െക5-10538/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരൻ നായർ  കഴിമാടിൽ മീത

ൽ  പലാളർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന ഷിബ യ  കഴിമാടിൽ മീതൽ പലാളർ േബാധിപിച അേപക മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-06-2017-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:െക5-10539/2021 08-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷാബി  ഉളാടത് മീത

ൽ പലാളർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന അബ റഹിമാൻ  ഉളാടത് മീതൽ പലാളർ  േബാധിപിച അേപക മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  14-03-2020-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 മാധവൻ ഭരതാവ 82

2 വിജയൻ മകന 52

3 ഗീത മകള 50

4 ഗിരീഷ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിബ യ മകന 46

2 ഷീബ യ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ മകന 55

2 കദീജ മകള 52

30th November 2021Revenue Department15003
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നമര:െക5-10540/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാഹിദ എം പി  ഉളാട് തരിപപറമ

്  പനീരാങാവ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ഫാതിമ സജന റി റി  "ഷംസ " ഉളാട് തരിപപറമ് പനീരാങാവ  േബാധിപിച

അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  26-05-

2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.    ൈമനരമാർ  താെഴയള  ലിസില  കമനമര 3-നെറ  സംരകണതിലാണ. അതനസരിച

്ച അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില 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:െക5-10541/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വാസ  െവങാട ചാലിൽ മീത

ൽ  പയമ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്  മീനാകി േവങാടചാലിൽ മീതൽ പയമ േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  09-10-1997-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:െക5-10544/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േഗാപാലൻ സി പി  െചനിേകാട്

3 അബ റഹിമാൻ മകന 50

4 ആമിന മകള 47

5 സൈലഖ മകള 44

6 റാബിയ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െമായീൻ േകായ എം പി പിതാവ 72

2 മറിയംബി എൻ പി മാതാവ 62

3 ഫാതിമ സജന റി റി ഭാര് 33

4 ൈഹസം അഹമദ എം പി മകന 11

5 ഇസറ മറിയം എം പി മകള 6

6 ആദം ബിൻ ഷാഹിദ എം പി മകന 6 മാസം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീനാകി ഭാര് 68

2 ലതിക മകള 49
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പറമത് കരവടർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള സജാത  െചനിേകാട് പറമത് കരവടർ േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   27-07-2008-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:െക5-10546/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില കരവടര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈമഥിലി  െചനിേകാട് പറമത

്  കരവടർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള സജാത  െചനിേകാട് പറമത് കരവടർ േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  13-07-2005-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:െക5-10549/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  കാകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി റി െക  തിയകണിയിൽ പി സ

ി  പാലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട ഭരതാവ ശങരൻ റി  െക  തിയകണിയിൽ പി  സി  പാലം   േബാധിപിച അേപക

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-02-2021-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത മകള 55

2 രജിത മകള 52

3 ഷീജ മകള 50

4 ലിജി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത മകള 55

2 രജിത മകള 52

3 ഷീജ മകള 50

4 ലിജി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

30th November 2021Revenue Department15005
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1 ശങരൻ റി െക ഭരതാവ 74

2 ജയജ റി െക മകള 51

3 ബിജ റി െക മകന 47

4 ബിേജഷ കമാർ റി െക മകന 44
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-10553/2021  08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  കാകര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിന എൻ െക  നാലകണതിൽ

കാകർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട ഭരതാവ അയമദ  നാലകണതിൽ കാകർ  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-06-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-10554/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  െപരവയല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി ഗംഗാധരൻ ചിതായിങൽ

െപരിെങാളം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന സജീഷ കമാർ സി  ചിതായിങൽ െപരിെങാളം േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   08-02-2021-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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-10555/2021 08-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അയമദ ഭരതാവ 75

2 ആയിഷ മകള 50

3 റസീന മകള 42

4 പാതമ സേഹാദരി 75

5 െസയദ േകായ സേഹാദരൻ 70

6 െമായതീൻ സേഹാദരൻ 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  എം പി തങം ഭാര് 70

2 സജീഷ കമാർ മകന 48

3 രജനി മകള 46

30th November 2021Revenue Department15007
____________________________________________________________________________________________________________________________
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 േകാഴിേകാട താലകില  െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകളകടി  േചാലകൽ പറായി

ൽ െപരിെങാളം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന ശിവരാജൻ  േചാലകൽ പറായിൽ െപരിെങാളം  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  12-03-1992-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:െക5-10556/2021 08-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില  െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമദ േകായ  കറിപറത്

കണിയിൽ പവാടപറമ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന മഹമദ അഷറഫ  കറിപറത് കണിയിൽ പവാടപറമ്  േബാധിപിച അേപക

ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 15-07-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാണിക്ം ഭാര് 83

2 രാധ മകള 61

3 ശിവരാജൻ മകന 59

4 േശാഭന മകള 53

5 ബാബ മകന 51

6 സിമി മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന ഭാര് 71

2 അബള േകായ മകന 53

3 അയി സിബി മകള 51

4 മഹമദ അഷറഫ മകന 50

5 റഖിയ െക പി മകള 48

6 അബദറഹിം െക െക മകന 45

7 സഹറാബി മകള 43

8 ൈസനബ മകള 36

15008 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________________________________

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


		2021-11-30T15:52:04+0530
	Salim A




