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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 3-10976/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാതബി സി എ,  താഴതി

ൽ വീട, കലായ  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ മഹമദ േകായ , താഴതിൽ ഹൗസ, കലായ  പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-04-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ േകായ വി പി ഭരതാവ 82

2 അബദൾ നാസർ വി പി മകന 60

3 നർജഹാൻ  വി പി മകള 58

4 അബദൾ സലീം  വി പി മകന 57
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:10845 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസതാലി െക കറേതടത് വീട

, പളികടം, ഫേറാക് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഫേറാക വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബള ജലീല, കറേതടത് വീട, പളികടം, ഫേറാക്,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

  ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:13774 06-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നനണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരണ എം.ഇ േമെല എേറേശരി

െഹൗസ,െകാളതര പി.ഒ   നനണ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങളകായി  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നനമന വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി ആതിര, േമെല

എേറേശരി െഹൗസ,െകാളതര പി.ഒ  നനണ  , േബാധിപിച അേപക   നനണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-01-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ

മരണെപട 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാെതയ ഭാര് 66

2 ആയിഷ മകള 46

3 റംലാബീവി മകള 44

4 അബള റസാഖ മകന 43

5 അബള ജലീല മകന 41

6 അബള ലതീഫ മകന 39

7 ആബിദ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െസൗമിനി മാതാവ 59
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നമര:TLKKD/14398/21-K3 22-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹൈസന വലിയെതാടിപറമ്,

നടകാവ പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതനെറ മകള അസ വി.പി, വലിയെതാടിപറമ്, നടകാവ പി.ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2016  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKKD/14399/21 22-12-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകര സിദീഖ

്  കപമഠതില,  ചാതംപറമ്,  ഫേറാക്േകാേളജ  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  മബീന,

കപമഠതില, ചാതംപറമ്, ഫേറാക്േകാേളജ പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-11-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ഉണ്   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ  നമര  1  നെറ    സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ വി.പി ഭാര് 59

2 ഇയാസ വി.പി മകന 41

3 അസ വി.പി മകള 45

4 െസകീന വി.പി മകള 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മബീന ഭാര് 35

2 മഹമദ നാഫിഹ െക മകന 15

3 ഫാതിമ നിഫ െക മകള 14

4 മഹമദ നാജി മകന 7

5 മഹമദ കടി പിതാവ 89

6 മറിയം മാതാവ 79
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-12128/2021 01-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റസാഖ  പതിയ വീട മണിപറമ്

കലായ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സധീർ , പതിയ വീട കലായ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2021  -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:െക5-10911/2021 01-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകി  േകാമട് കനമൽ കരവടർ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കരവടര വിേലജില   പേരതയെട മകന വിജയൻ , േകാമട് കനമൽ കരവടർ , േബാധിപിച അേപക   കരവടര വിേലജ

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

12-2009  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാതമാബി വി ഭാര് 65

2 സഹറാബാന െക പി മകള 47

3 സധീർ െക പി മകന 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധ മകള 68

2 േദവകി മകള 65

3 അമിണി മകള 63

4 വിജയൻ മകന 59

5 ൈശലജ മകള 57

6 ഗീത മകള 52
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നമര:െക5-10913/2021 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബാസ പി  പാേറാൽ ഹൗസ പ

ി  ഒ  പറമിൽ  േകാഴിേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജൈബർ പി എ , പാേറാൽ ഹൗസ പി ഒ

പറമിൽ േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   കരവടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-10914/2021 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി എം  മണാര കണിയി

ൽ  വിനയ  ഭവൻ  പി  ഒ  േകാണാട്  േകാഴിേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതയെട മകള ബീന , മണാര

കണിയിൽ പി ഒ േകാേണാട് േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   കരവടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-06-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-10924/2021 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീനിവാസൻ  മണാരകണിയി

ൽ ഹൗസ േകാേണാട് പി ഒ േകാഴിേകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കരവടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ബീന ,  മണാരകണിയിൽ ഹൗസ

േകാേണാട് പി ഒ േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   കരവടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-02-2020 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹഫസ െക വി ഭാര് 61

2 ജൈബർ പി എ മകന 38

3 ആയിഷ പി എ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാമൻ എ െക ഭരതാവ 84

2 ബീന മകള 54

28th December 2021Revenue Department18797
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബീന ഭാര് 54

2 വിനയൻ മകന 24

3 വർഷ മകള 21
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-11779/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി െക പി  കവിേതാത

്  കനമംഗലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കനമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മകന മരകദാസ െക പി , കവിേതാത് കാരനർ കനമംഗലം ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-11780/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ എ െക  തിരമാല

ർ ഹൗസ പിലാേശരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കനമംഗലം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിനേമാൻ ടി  ,  തിരമാലർ ഹൗസ പിലാേശരി  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-12083/2021 01-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര െക പി മകള 65

2 യമന െക പി മകള 62

3 മരകദാസ െക പി മകന 56

4 രമ െക പി മകള 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷിജിനി എ െക മകള 39

2 ബിജിനി ടി മകള 37

3 വിനേമാൻ ടി മകന 34

28th December 2021Revenue Department18799
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 േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പിള െക എസ  29/182A, മരയാം

പറമിൽ  ഹൗസ  േകാടളി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാജീവ എസ , മരയാം പറമിൽ ഹൗസ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-10-2021  -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:െക5-12084/2021 01-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിദാസൻ  പേയരി ഹൗസ 26/1275

,  ൈദവതം കാവപറമ് േകാടളി പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹരീഷ പി , പേയരി ഹൗസ ൈദവതം

കാവപറമ് േകാടളി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േകാടളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-12121/2021 07-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അംബിക  കനത് ഹൗസ കലായ

്  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതയെട മകള അനിഷ െക , കനത് ഹൗസ കലായ പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-06-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീമതി പിള ഭാര് 82

2 സനിത എസ േജാർജ് മകള 57

3 രാജീവ എസ മകന 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ െക ഭാര് 69

2 ഹർഷപഭ പി മകള 47

3 ഹരീഷ പി മകന 45
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നമര:െക5-12122/2021 01-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈശലജ എം  സംഗീത വിഹാ

ർ കലായ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതയെട മകള ജലജ എം , സംഗീത വിഹാർ കലായ പി ഒ  , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-04-2003  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-12123/2021 01-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കറവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിനി ടി  കളതിൽ മീതൽ

േകാേണാട്  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറവടര വിേലജില    മകന അഖിൽ ലാൽ , കളതിൽ മീതൽ േകാേണാട്  പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-01-2021  -ല മരണെപടതായം  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-12124/2021 01-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കറവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ െക  പറതാടതാഴം ഹൗസ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിഷ െക മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജലജ എം മകള 53

2 രജനി എം മകള 51

3 േജാണി എം മകന 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അഖില മകള 29

2 അജീഷ മകള 27

3 അഖിൽലാൽ മകന 24

4 വാസ ഭരതാവ 70

28th December 2021Revenue Department18801
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്  കരവടർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറവടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമ എം , പറതാടതാഴം ഹൗസ കരവടർ പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    29-11-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-12125/2021 01-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സലീം െക  മണാരം കന് ഹൗസ

പറമിൽ പി ഒ െചറവറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സൈഹബ , മണാരം കന് ഹൗസ പറമിൽ പി ഒ െചറവറ ,

േ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.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-12127/2021 01-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െബർത േഗാഡഫഡ   ശാേലാ

ം  മണതാം  െപായിൽ  ഹൗസ  െചറവറ  കടവ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   ടിയാെൻറ മകന െബനഡിക് േജാൺ ,

ഷാേലാം മണാതാം െപായിൽ പറമിൽ പി ഒ െചറവറ  , േബാധിപിച അേപക   കരവടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-04-2017  -ല

മരണെപടതായം ടിയാെൻറ  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമ എം ഭാര് 52

2 അനശ്ര രാജൻ പി ടി മകള 26

3 ഐശ്ര് രാജൻ പി ടി മകള 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാബിറ എച് എ ഭാര് 48

2 ഷഹർഭാന െക മകള 27

3 ആയിഷ ഷഹല െക മകള 24

4 സൈഹബ മകന 22

5 ആമിനാബി മാതാവ 69
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബീന എലിസബത് മകള 55

2 െബൻസൻ േഡവിഡ മകന 54

3 െബനഡിക് േജാൺ മകന 52
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-11767/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയാനനൻ പി െക  പതകിട

ി േകാടായി െപരമണ േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരമണ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാജലകി പി െക , പതകിടി േകാടായി

െപരമണ േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   െപരമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-11768/2921 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല  പാറകളങര ഹൗസ

പനീരാങാവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരമണ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പതനാഭൻ , പാറകളങര ഹൗസ പനീരാങാവ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-11769/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി നീലകണൻ നമതിരി

പാലാേഞരി  ഇലം  െപരമണ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജലകി ഭാര് 42

2 അശ്നി പി െക മകള 19

3 അശ്ന് പി െക മകന 18

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതനാഭൻ പി ഭരതാവ 65

2 ലിൻസി പി മകള 34
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരമണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജിേതഷ പി , പാലാേഞരി ഇലം െപരമണ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-12-2019 -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:െക5-11772/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദീപ  പിലാേതാടം പറമിൽ

പനീരാങാവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരമണ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീബ യ , പിലാേതാടം പറമിൽ പനീരാങാവ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2019 -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:െക5-11773/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി സദാശിവൻ  വളികന്

പറമിൽ  ഹൗസ  പതർ  മഠം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െപരമണ വിേലജില   പേരതനെറ മകള അനശീ െക പി  ,  കഷ നിവാസ

വളികന് പറമിൽ പനീരാങാവ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െപരമണ 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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാന അനർജനം ഭാര് 63

2 ജിഷ പി മകള 38

3 ജിേതഷ പി മകന 36

4 േജ്ാതി പി മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൗദാമിനി മാതാവ 68

2 ഷീബ യ ഭാര് 42

3 െഷഫിൻ കമാർ മകന 20

4 ഷിബിൻ കമാർ മകന 19
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നമര:െക5-11770/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വതല  ഇേട്ലികന് െപരമണ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െപരമണ വിേലജില   പേരതയെട മകന വിേജഷ  ഒ  പി , ഇേട്ലികന് െപരമണ , േബാധിപിച അേപക   െപരമണ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-07-2021  -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:െക5-11774/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദാനനൻ െക പി  കിഴെക

െമാരമാറയിൽ  കനമംഗലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന പഭാത എൻ , കിഴെക െമാരമാറയിൽ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2021 -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:െക5-11776/2021 22-11-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാർവതി െക ഭാര് 68

2 ശീജ െക പി മകള 32

3 അനശീ െക പി മകള 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അറമകൻ ഒ  പി ഭരതാവ 70

2 വിേജഷ ഒ  പി മകന 40

3 സേഗഷ ഒ  പി മകന 37

4 ബിന ഒ പി മകള 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േദവി സി വി ഭാര് 67

2 പഭാത എൻ മകന 37

3 അനപമ മകള 34
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  േകാഴിേകാട  താലകില   കനമംഗലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  കഞൻ ടി  പി   താഴ

െ പതിേയാടിൽ ഹൗസ പിലാേശരി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന പവീൺ ടി പി , താെഴ പതിേയാടിൽ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-11777/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവരാജൻ നായർ  അരിമര

്  കനമംഗലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കനമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈബജ , അരിമര കനമംഗലം , േബാധിപിച അേപക

കനമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2020  -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:െക5-11778/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   കനമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ   എരഞികൽ

കഴെതാടികയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കനമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മകന രാജ ഇ , െതേരങൽ കനമംഗലം , േബാധിപിച അേപക

കനമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    22-11-1987  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങമണി ടി പി ഭാര് 63

2 പവീൺ ടി പി മകന 35

3 പമീന ടി പി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമണി ഭാര് 61

2 ൈബജ െക മകന 39

3 ബിജ െക െക മകന 36
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജ മകന 50

2 ബീന മകള 48

3 സമ മകള 46
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-11145/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല പി പി  കളികനമൽ

ശിവഗിരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട  മകന വിേനാദൻ െക പി  ,  കളികനമൽ  ശിവഗിരി  േബാധിപിച  അേപക

കനമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-2021  -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:െക5-1147/2021 04-12-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    കനമംഗലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക  എം  േഗാപാലൻ

െകാേലാലത്  കനമംഗലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ഷാജ െക ,  െകാേലാലത് കനമംഗലം േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-03-2016  -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:െക5-11148/2021 04-12-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയരാജൻ മകന 57

2 സേരഷ ബാബ മകന 54

3 വിേനാദൻ െക പി മകന 50

4 ശീകല മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാന െക ഭാര് 68

2 ഷാജ െക മകന 48

3 ൈഷജ െക മകന 44

4 ഷീബ െക മകള 46

28th December 2021Revenue Department18809
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 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാനമതി  തിരവാലർ ഹൗസ

പിലാേശരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട മകന വിനേമാൻ ടി  ,  തിരവാലർ ഹൗസ പിലാേശരി  േബാധിപിച  അേപക

കനമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-03-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര: െക5-11150/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ  കേനാത് ഹൗസ

പിലാേശരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന അജിത് െക ,  കേനാത് ഹൗസ   പിലാേശരി   േബാധിപിച അേപക

കനമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-11151/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ  നമ്ാർ  ൈചതന്

െചതകടവ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മകന പശാന്  സി  എസ ,  ൈചതന്   െചതകടവ  േബാധിപിച  അേപക

കനമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

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

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷിജിനി എ െക മകള 39

2 ബിജിനി ടി മകള 37

3 വിനേമാൻ ടി മകന 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജൻ പാകത് മകന 55

2 സജിത് മകന 52

3 അജിത് െക മകന 49
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-11153/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉതമൻ  ടി  തളിയാറ്  ഹൗസ,

കാരനർ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മകന ഉേമഷ ടി  ,  തളിയാറ്   ഹൗസ, കാരനർ പി  ഒ   േബാധിപിച അേപക

കനമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-11154/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ  െനടവൻ ചാലിൽ

ഹൗസ  കനമംഗലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന ജാബിർ എൻ , െനടവൻ ചാലിൽ  ഹൗസ  കനമംഗലം  േബാധിപിച അേപക

കനമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-10-2019  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലത ഭാര് 56

2 പശാന് സി എസ മകന 37

3 നിശാന്  സി എസ മകന 34

4 േദവകി മാതാവ 81

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കൗസല് ഭാര് 67

2 ഉേമഷ ടി മകന 33

3 ഉേജഷ  ടി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈമമനത് എൻ മകള 51

2 അബൾ റൗഫ എൻ മകന 49

3 ജാബിർ എൻ മകന 45

4 നജല മകള 41

5 നൗഫിർ  എൻ മകന 36

28th December 2021Revenue Department18811
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നമര:െക5-11156/-2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസ  കഴിയിൽ െതാടകയിൽ

 കാരനർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള സജില െക ടി  ,  െകാടകാടിൽ ഹൗസ  മിനി  ചാതൻ കാവ  കനമംഗലം

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-11158/2021 04-12-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   കനമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവി   നടകണിയിൽ

െനാചിെപായിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന ബിജ എൻ , നടകണിയിൽ  െനാചിെപായിൽ കനമംഗലം   േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െചറിേയകൻ ഭരതാവ 79

2 സഗത െക ടി മകള 55

3 സജില െക ടി മകള 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിജ എൻ മകന 36

18812 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-11112/2021 25-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉേപരൻ  സി  െചനിേകാട

്  കരവടർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് േദവി ,  െചനിേകാട്  കരവടർ  േബാധിപിച അേപക   കരവടര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

06-2019  -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:െക5-11103/2021 04-12-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ  എരമംഗലത്

െചറകളതർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള സരള , മടവചാലിൽ പനതർ  പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   െപരവയല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    20-01-1976  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േദവി ഭാര് 73

2 ദിലീപ കമാർ മകന 43

3 ദീപിക മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സരള മകള 56

2 ശീജ വി   (10-6-1999-ൽ  മരണെപട മകൻ സഹേദവൻെറ
ഭാര് )

മകെന ഭാര് 50

3 സനപ ഇ      (ടി മകൻ ) പൗതൻ 29

4 ജിനപ ഇ      (ടി ടി ) പൗതൻ 26

5 രവീനൻ   (7-12-2008-ൽ  മരണെപട മകൾ സജിത ഇ -യെട
ഭർതാവ )

മകളെട ഭർതാവ 67

6 രജിൻ ടി എം        (ടി മകൻ ) പൗതൻ 29

28th December 2021Revenue Department18813
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:െക5-11105/2021 04-12-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    െപരവയല വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഹരിദാസൻ എം  സി

ഉളികണതിൽ  പവാടപറമ്  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഗീത , ഉളികണതിൽ  പവാടപറമ്  പി ഒ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2019  -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:െക5-11137/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ അസീസ വി പി  വടം

പാറകൽ  പതിമംഗലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് സൈബദ വി പി , വടം പാറകൽ  പതിമംഗലം േബാധിപിച അേപക   കനമംഗലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-12-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

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

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-11139/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണികഷൻ  വടെകപറായിൽ

ഹൗസ കരികതർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ഗീത , വടെകപറായിൽ  ഹൗസ കനമംഗലം േബാധിപിച അേപക   കനമംഗലം

7 അഷിഘ ടി എം       (ടി മകൾ ) പൗതി 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കണതി മാതാവ 91

2 ഗീത ഭാര് 45

3 ഹർഷ എം സി മകള 24

4 ഹരിത എം സി മകള 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ വി പി ഭാര് 52

2 സജന വി പി മകള 35

3 ഷഹർബാന വി പി മകള 24

4 മഹമദ നിദാൽ വി പി മകന 16
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വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-11141/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ  െതകലേങാട്

ഹൗസ  പിലാേശരി  കനമംഗലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന സജീഷ ടി , െതകലേങാട് ഹൗസ പിലാേശരി  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-02-2021  -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:െക5-11142/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖദീജ െക െക  കുെവടകഴ

ിയിൽ ഹൗസ  കളരികണി പിലാേശരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള ബീവി  െക െക ,  കുെവടകഴിയിൽ ഹൗസ  കളരികണി

പിലാേശരി  േബാധിപിച അേപക   കനമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീത ഭാര് 50

2 േഗാപിക വി പി മകള 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സമതി ഭാര് 72

2 ഗീജ  ടി മകള 47

3 സജീഷ ടി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ െക െക മകള 52

2 ബീവി െക െക മകള 49
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നമര:െക5-11143/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാച  െതേരങൽ  കനമംഗലം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ൈമഥിലി പി , െതേരങൽ  കനമംഗലം േബാധിപിച അേപക   കനമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2002  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

3 അബൾ  അസീസ െക െക മകന 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈമഥിലി പി ഭാര് 66

2 രജനി പി മകള 46

3 ഷിജില പി മകള 44

4 രജിത പി മകള 41
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-11092/2021 04-12-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന െക  കാരാട്  ഹൗസ

ഇടണപാറ   കരവടർ   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന സേരഷ െക , കാരാട് ഹൗസ േബാധിപിച അേപക   കരവടര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-06-2021  -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:െക5 -11093/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമതി െക െക  കണംകളതിൽ

,  പതർമഠം  പനീരാങാവ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന ജാഫർ െക െക , കണംകളതിൽ, പതർമഠം പനീരാങാവ പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ െക മകന 44

2 ബിന െക മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ കടി െക െക മകന 54

2 അബൾ  ഗഫർ െക െക മകന 51

3 അബൾ  കരീം െക െക മകന 50

4 സൈബർ െക െക മകന 47

5 ജാഫർ െക െക മകന 45

6 അബൾ അസീസ െക െക മകന 42

7 വാഹിദ െക മകള 40
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നമര:െക5 -11094/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹമീദ െക ടി  സഫാൻ  മൻസിൽ

 കലായ  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന ഷാഹൽ െക ടി ,  സഫാൻ  മൻസിൽ  കലായ  പി ഒ  േബാധിപിച അേപക

പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2021  -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:െക5-11095/2021 04-12-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാരകടി  േമലയിൽ  വീട

തിരവണർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന അബിജിത് എം , േമലയിൽ  വീട തിരവണർ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക

പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2019  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5-11097/2021 25-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണിപാതമ  ഇടേശരി വീട

പനീരങാവ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന സേമഷ ഇ , ഇടേശരി വീട  പനീരങാവ  േബാധിപിച അേപക   െപരമണ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-03-2016  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ സഫാൻ െക ടി (മരണെപട ആദ്ഭാര് ഷറീനയിെല
മകൻ )

മകന 30

2 ഷാഹൽ െക ടി       ( ടി ടി ) മകന 28

3 ൈസനബ ഹമീദ       (രണാം ഭാര് ) ഭാര് 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിമല ഭാര് 60

2 േജാഷിത എം മകള 42

3 അബിജിത് എം മകന 40

4 അേജഷ എം മകന 38

18818 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-11098/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചായികടി  ചിേറ്ടത്  ഹൗസ

െപരമണ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ഹരിദാസൻ സി , ചിേറ്ടത്  ഹൗസ   പനീരങാവ പി ഒ േബാധിപിച അേപക

െപരമണ വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-2016  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.      ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  8  നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-11099/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ  തരപയിൽ  േമതൽ

 ഹൗസ  െപരമണ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ശീനിവാസൻ , തരപയിൽ  േമതൽ  ഹൗസ  െപരമണ േബാധിപിച അേപക

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സ്പ എം പി (4-7-2009-ൽ മരണെപട മകൻ ഭാസകരൻ
നായർ ടി യെട മകൾ )

പൗതി 42

2 സബിത എം പി         (ടി ടി ) പൗതി 39

3 സമിത ഇ               (ടി ടി ) പൗതി 34

4 സേമഷ ഇ              (ടി മകൻ ) പൗതൻ 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി ഭാര് 87

2 ശശിധരൻ സി മകന 61

3 ഹരിദാസൻ സി മകന 59

4 വതല മകള 56

5 കഷൻ സി മകന 51

6 ഗീത സി മകള 47

7 അനിൽകമാർ സി മകന 42

8 രജിഷ െക (5-12-2019-ൽ മരണെപട മകൻ സനിൽകമാറിെന
ഭാര് )

മകെന ഭാര് 33

9 പാർവണ  സി    (ടി മകൾ) പൗതി 11

10 ഗൗരിനന സി      (ടി മകൻ ) പൗതൻ 8
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െപരമണ വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-2021  -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:െക5-11101/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമ വി പി  വളികന് പറമി

ൽ വളികന്  പനീരങാവ  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്  റകിയ  വി  പി  ,  വളികന് പറമിൽ പനീരങാവ  പി  ഒ

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

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉണികഷൻ മകന 47

2 ശീനിവാസൻ മകന 44

3 രഞിത് മകന 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റകിയ  വി പി ഭാര് 56

2 സാജിറ െക മകള 40

3 മഹമദ ഷാഫി വി പി മകന 38

4 ഷബീർ വി പി മകന 32
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-11026/2021 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നനമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാംദാസ ടി  െതകയിൽ വീട നനണ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നനമന വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി  അജിതകമാരി  ,  െചറവകാട െതാടികയിൽ പനിേകാട്,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2009  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-11027/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നനമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസന െക  ശീരാഗം നനണ 67361

3  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നനമന വിേലജില   പേരതയെട മകള ബവിത പി െക , ശീരാഗം നനണ 673613 , േബാധിപിച അേപക   നനമന വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

03-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-11030/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസേദവൻ  ചാലിൽ കറിേഞാള

ി പടിഞാറമറി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിനീഷ , തലാേഞരിതാഴം െവളിപറമ് , േബാധിപിച

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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അജിതകമാരി സേഹാദരി 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബവിത പി െക മകള 41

2 ബാലൻ നായർ പി െക ഭരതാവ 70
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-1999  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-11050/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമശൻ െക പി  മമിളിമീതൽ

ഹൗസ േകാടളി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈവശാഖ െക പി , മമിളിമീതൽ േകാടളി , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-11051/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധർശൻ  നമിപറമത് ഹൗസ

കതിരവടം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിംജ , നമിപറമത് േകാടളി , േബാധിപിച അേപക

േകാടളി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

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

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.      ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ  നമര  1  നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിനീഷ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാലിനി എം ടി ഭാര് 48

2 ൈവശാഖ െക പി മകന 26

3 ആകാശ െക പി മകന 20

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിംജ ഭാര് 40

2 സാവിതി മാതാവ 70

3 സഞയ െക പി മകന 16
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നമര:െക5-11060/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാള  ആറേങാട് പറമ് ഹൗസ

് കതിരവടം േകാടളി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടളി വിേലജില   പേരതയെട മകന ജയരാജൻ , ആറേങാടപറമ് േകാടളി , േബാധിപിച

അേപക   േകാടളി 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:െക5-11062/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അചതൻ  െചേറാട്പറമ് േകാടളി

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാടളി വിേലജില   പേരതനെറ മകള േബബി കമലം , െചേറാട്പറമ് േകാടളി , േബാധിപിച അേപക   േകാടളി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    07-07-1981  -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:െക5-11069/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവരാമൻ െക  കാനേങാട് ഹൗസ

് പളിമലകന്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശിവരാജൻ , കാനേങാട് ഹൗസ പളിമലകന് േകാടളി ,

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

4 േശ്ത െക പി മകള 15

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങമണി മകള 63

2 ജയരാജൻ മകന 60

3 അജിതകമാരി മകള 53

4 സജിനി മകള 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 യ എൻ േബബികമലം മകള 74

2 സിതാര യ എൻ (മരണെപട മകെൻറ മകൾ ) പൗതി 44

3 സച യ എൻ (മരണെപട മകെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 40
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സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-07-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശിരിജാമണി െക മകള 59

2 ശിവരാജൻ െക മകന 55

3 സേലഖ െക മകള 51
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NOTICE

 
നമര:െക5-12096/2021 30-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    കറികാടര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശിവദാസൻ  ഇ  പി

പറേതാടകണിയിൽ ഹൗസ ൈപേങാടപറം കനമംഗലം പി ഒ േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറികാടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ബിന െക െക , പറേതാടകണിയിൽ ഹൗസ ൈപേങാടപറം കനമംഗലം പി ഒ േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക

കറികാടര  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:െക5-12097/2021/ 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബലകി ജി  മണങാടപറമ് മിന

ി  ൈബപാസ േറാഡ പതിയറ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടളി വിേലജില   പേരതയെട മകള ശാരദ േമാഹനൻ , ശീകഷ നിവാസ

േചലമ മലപറം , േബാധിപിച അേപക   േകാടളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2016 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിന െക െക ഭാര് 50

2 ഷിബിന ഇ പി മകള 27

3 ഷിജിൻ ഇ പി മകന 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി എസ ഹരിഹരൻ ഭരതാവ 74

2 ശാരദ േമാഹനൻ മകള 46

3 ശിവസബഹമണ്ൻ മകന 44

4 സരസ്തി എച് മകള 37

5 സാവിതി എച് മകള 34

6 കഷേവണി എച് മകള 33
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നമര:െക5-12098/2021 30-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   കനമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉസയിൻ  േവവംകടമ

ൽ  മറിയനാൽ  കനമംഗലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ജസീല പി െക , പൽപറമിൽ ഹൗസ

െനചിെപായിൽ പനീർപാടം കനമംഗലം  , േബാധിപിച അേപക   കനമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-12-2020 -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:െക5-12130/2021 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻകടി കറപ്  പാറയിൽ പനേശര

ി നരികനി വഴി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കാകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സബിനീഷ  ടി  ,  പാറയിൽ പനേശരി  നരികനി  വഴി  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-7731/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    നനമന  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േഗാവിനൻകടി  കിടാവ

പടിഞാെറകണി ഹൗസ െകാളതർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നനമന വിേലജില   പേരതനെറ മകന മരളീധരൻ ആേലാകാടിൽ , അകരം

ഹൗസ മകട , േബാധിപിച അേപക   നനമന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജമീല പി െക ഭാര് 60

2 ജംസിൽ പി െക മകന 38

3 ജസീല പി െക മകള 37

4 ജസന പി െക മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനിക ഭാര് 61

2 സബിനീഷ ടി മകന 40

3 സജീഷ മകന 35

4 അമിളി മകള 30
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റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-9044/2021 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി സ്ാമിദതൻ  ശീയം

വാേകരിപറമ്  കലായ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വതല , വാേകരിപറമ് കലായ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-2013 -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:െക5-10908/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   നീേലശ്രം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കിരൺ എന സകമാരൻ

തമചാലിൽ  ഹൗസ നീേലശ്രം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നീേലശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മാധവി , തമചാലിൽ ഹൗസ നീേലശ്രം ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-01-2011 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മരളീധരൻ ആേലാകാടിൽ മകന 53

2 ശീലത മകള 51

3 മേനാജകമാർ എ െക മകന 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വതല ഭാര് 68

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മാധവി ടി സി ഭാര് 65

2 സനീഷമാർ ടി മകന 42

3 സനിഷ ടി മകള 39
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നമര:െക5-10909/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   താെഴേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നീലകണൻ നമീശൻ

െചറാടകഴി  ഹൗസ   തങംപറം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    താെഴേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  രമണി ,  െചറാടകഴി  തങംപറം

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമണി ടി ഭാര് 67

2 വാസേദവൻ ടി മകന 38

3 മിനി ടി മകള 34
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 5 -11159/ 2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാന  െവളപാൽ െപാറമൽ

കാരനർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കനമംഗലം  വിേലജില   പേരതയെട മകന ശിവരാജൻ ,  െവളപാൽ െപാറമൽ കാരനർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2012 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -11160/ 2021 04-12-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആശ  ഗീഷമം  െവളപാ

ൽ കനമംഗലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കനമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മകന ജേഷാ രാജ , െവളപാൽ കനമംഗലം , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഷപവതി മകള 63

2 ശിവരാജൻ മകന 59

3 വിലാസിനി എൻ മകള 57

4 ബാബ വി പി മകന 56

5 അരവിനൻ മകന 54

6 മേനാജ മകന 53

7 സനിൽ വി പി മകന 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജേഷാ രാജ വി മകന 30

2 രാജൻ വി ഭരതാവ 60
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നമര:െക 5 -11164/ 2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാകരൻ എ  േമേലപറമിൽ

കാരനർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കനമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സധീഷ , േമേലപറമിൽ കാരനർ , േബാധിപിച അേപക

കനമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -11165/ 2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ എം  മകത് ഹൗസ പടനില

ം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടവര വിേലജില   പേരതയെട മകള പാതടി , കനമൽ ചരവിൻ പടനിലം , േബാധിപിച അേപക

മടവര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-1998  -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 5 -11256/ 2021 04-12-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗൗരി െക  െനടവചാലിൽ

കാരനർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ടി വി വിമല ഭാര് 70

2 സവീഷ എ മകന 42

3 സധീഷ എ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മകത് അബ മകന 70

2 െമായതീൻ എം മകന 59

3 പാതടി മകള 69

4 ആമിന മകള 65

5 റസിയ മകള 52

6 റംല മകള 51

7 സകീന എം മകള 46

8 നൗഫൽ മകന 44
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സർടിഫികറിനായി   കനമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഗിരീശൻ , െനടവചാലിൽ കാരനർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2020  -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 5 -11260/ 2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇമിചായിശബി  വലിയ പാടം

പറമ്  ആർടസ േകാേളജ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ കാസിം , വലിയ പാടം പറമ്

ആർടസ േകാേളജ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -11424/ 2021 30-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    നനമിണ   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േഗാപാലൻ  ടി  െക

േതകിൻകടതിൽ ഹൗസ െകാളതർ അേതാളി   പി  ഒ  േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നനമിണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന

സനിൽ , േതകിൻകടതിൽ ഹൗസ െകാളതർ േദശം  , േബാധിപിച അേപക   നനമിണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-2000  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗിരീശൻ എൻ ഭരതാവ 58

2 അഖിൽ എൻ മകന 25

3 അഞജലി എൻ മകള 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ കാസിം മകന 61

2 റാബിയ സി പി മകള 47

3 റഹമത് സി പി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

28th December 2021Revenue Department18831
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നമര:െക 5-11730/2021 29-12-2020
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിഷണ  ഏരത് ഹൗസ മടവർ

എനയാളെട  അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പീതാംബരൻ , ഏരത് ഹൗസ മടവർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മടവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-01-2020 -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:െക 5 -11740/ 2021 29-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നീേലശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷ പി ടി  പിലാേതാടതി

ൽ നീേലശ്രം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നീേലശ്രം വിേലജില   പേരതയെട മകള ൈറഹാനത് , ൈപറളിചാലിൽ നീേലശ്രം , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-06-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -11748/ 2021 29-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസഫ  പണാരത് വളപ് കലായ

1 ലീല ഭാര് 70

2 സനിൽ ടി െക മകന 49

3 സധ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീജയ മാതാവ 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ ഭരതാവ 62

2 ൈറഹാനത് പി സി മകള 42

3 റംസീന പി ടി മകള 31

4 കതീശ മാതാവ 85

5 അഹമദ കടി സേഹാദരൻ 68

6 ഫാതിമ സേഹാദരി 64

7 റകിയ സേഹാദരി 53

8 അബറഹിമാൻ സേഹാദരൻ 50
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 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആമിന െക , പണാരത് വളപ് കലായ , േബാധിപിച അേപക   പനിയങര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    12-10-2009  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5 -12146/ 2021 03-12-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   പളേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞൻ  അമാംകഴിയിൽ

നായർകഴി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന റജീഷ എ െക , അമാംകഴിയിൽ നായർകഴി പി  ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2000 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആമിന െക ഭാര് 51

2 മഹമദ യാസിൻ എം പി മകന 26

3 മഹമദ അജിനാസ മകന 22

4 മഫിയാസ എം പി മകന 19

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റജീഷ എ െക മകന 43

2 ബാബ മകന 36
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-11087/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീജ െക എം  ബസന്പര

തിരവണർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട  മകന ആസാൻ എം  വി  ,  ൈബതൽ മിർസ  കലായി  േബാധിപിച  അേപക

പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-11028/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നനമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ ഇ  പതിയാറമത്  ഹൗസ

 െകാളതർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷലജ എം സി , െതേക പതിയാറമത്  ഹൗസ  െകാളതർ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-02-2018  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5 -11041/2021 22-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആസാൻ എം വി മകന 56

2 നൗഫൽ എം വി മകന 53

3 ബസന് േറാകി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാർവതി അമ മാതാവ 86

2 ൈഷലജ എം സി ഭാര് 52

3 വിപഷ  വിജയൻ മകള 21

4 വിഷ വിജയൻ മകന 18

18834 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശകനള എം െക  രശി നിവാസ

തിരവണർ നട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള രാജി ടി െക , കഷ നിലയം  മണർ  േബാധിപിച അേപക   പനിയങര വിേലജ

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

01-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-11042/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസേദവൻ ടി െക  22/381 സി

രശി  നിവാസ  തിരവണർ  നട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള രാജി ടി െക , കഷ നിലയം  മണർ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക

പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-01-2008  -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:െക5-11047/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ കലാം  പി െക  ആരി

ഫ മൻസിൽ  വലിേയടത് പറമ്  കലായ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ഹിഫസൽ റിയാസ െക ,  പനകളം   ഹൗസ  കലായ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജി ടി െക മകള 55

2 മിനി ടി െകഎം മകള 53

3 ശാനി ടി െക മകള 50

4 നിഷി ടി െക മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജി ടി െക മകള 55

2 മിനി ടി െക മകള 53

3 ശാനി ടി െക മകള 50

4 നിഷി ടി െക മകള 46
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-11048/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലിേകായ എ വി  മാളിേയക

ൽ ഹൗസ അയങാർ േറാഡ കലായി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള ആയിഷ , മാളിേയകൽ ഹൗസ   കലായി  േബാധിപിച അേപക

 പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2020 -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-11049/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  േജാസഫ  താെഴ പത

ൻ പരകൽ  പതിയറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള ഷീന , താെഴ പതൻ പരകൽ  പതിയറ േബാധിപിച അേപക   േകാടളി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-

08-2000 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജമീല എം ഭാര് 67

2 ഹിഫസൽ റിയാസ െക മകന 49

3 ഹാരിഫ െക മകള 45

4 സഐബ പി െക മകള 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആമിന ഭാര് 71

2 ആയിഷ മകള 52

3 ൈസനൽ ആബിദ മകന 51

4 ഹസീന മകള 47

5 അനഷ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബീന മകള 61

2 ഷീന മകള 58
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നമര:െക5-11074/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ പി  പതിപറമിൽ ഹൗസ

് നദീനഗർ  കലായ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന പേമാദ പി , പതിപറമിൽ ഹൗസ നദീനഗർ  കലായ  േബാധിപിച അേപക

പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-12-2013  -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:െക5-11090/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ െക  കാരാട് ഹൗസ

ഇടകപാറ കരവടർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ സേഹാദരൻ സേരഷ െക , കാരാട് ഹൗസ കരവടർ േബാധിപിച അേപക   കരവടര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    15-05-1997  -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. 

 

3 റീന അജിതകമാർ മകള 56

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിന എ മകള 49

2 പേമാദ പി മകന 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ െക സേഹാദരൻ 44

2 ബിന െക സേഹാദരി 34
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-11091/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇമിചി  കാരാട് ഹൗസ  കരവടർ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ പൗതൻ സേരഷ െക , കാരാട്  ഹൗസ  കരവടർ േബാധിപിച അേപക   കരവടര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-1978 -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:െക5-11377/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ  കാരാട് ഹൗസ

്  കരവടർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന സേരഷ െക , കാരാട് ഹൗസ കരവടർ േബാധിപിച അേപക   കരവടര വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-11423/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യ എൻ ജയാകരൻ  െചേറാട്

പറമ്  േകാടളി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഷൻ വി മകന 76

2 കമല പി മകള 73

3 സേരഷ െക   (മരണെപട മകെന മകൻ ) പൗതൻ 44

4 ബിന െക        (ടി മകൾ ) പൗതി 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ െക മകന 44

2 ബിന െക മകള 34
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സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന സച യ എൻ , െചേറാട് പറമ്  േകാടളി േബാധിപിച അേപക   േകാടളി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    17-05-2021  -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:െക5-11707/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    താെഴേകാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഗംഗാധരൻ  ഇ  പി

എടകാടപറമിൽ  വേടാളി  പറമ്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന സജീഷകമാർ ഇ പി ,  എടകാടപറമിൽ ഹൗസ  വേടാളി

പറമിൽ   േബാധിപിച അേപക   താെഴേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2017 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിതാര യ എൻ മകള 44

2 സച യ എൻ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പജീഷകമാർ എ മകന 41

2 സജീഷകമാർ ഇ പി മകന 39

3 സജിത ഇ പി മകള 37
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-11710/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശ്നാഥൻ  പൽപറമിൽ

െചറകളതർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന വിപിൻ , പൽപറമിൽ  െചറകളതർ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   െപരവയല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    07-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-11755/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േകാടളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിറിൻ  സേനാഷ  േകാഴംപറത

്  പറമ്  ഹൗസ   േകാടളി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള അഞന , േകാഴംപറത് പറമ് ഹൗസ  േകാടളി പി ഒ

േബാധിപിച അേപക   േകാടളി 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: െക5 -11754/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിേനശൻ വി എം  േവേഞരി

മീതൽ  കാരനർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് േപമ , േവേഞരി  മീതൽ  കാരനർ േബാധിപിച അേപക   കനമംഗലം വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിപിൻ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പിജി േഗയസ ഭാര് 40

2 അഞന മകള 18

3 േഷർലി മാതാവ 70
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-

06-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-11756/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിതങൾ  സലാമത് മൻസി

ൽ  തചർതാഴം  കരവടർ   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ൈലലാബീവി , സലാമത് മൻസിൽ  തചർതാഴം കരവടർ  പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-11757/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ  ടി െക  തരീതപറമ്

ചകംകടവ കലായി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്  െക വി   ബിജിറ്  ,  തരീതപറമ്  ചകംകടവ കലായി   േബാധിപിച അേപക

പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-12-2018  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േപമ ഭാര് 58

2 ദീഷ മകള 34

3 ദീപ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈലലാബീവി ഭാര് 46

2 ഫഹിദ ജബിൻ മകള 23

3 ൈസനബ ബീവി മാതാവ 77

4 ആയിഷാബീവി സേഹാദരി 62

5 ഹമീദ േകായ തങൾ സേഹാദരൻ 61

6 െസയലവി േകായ തങൾ സേഹാദരൻ 56

7 കദീജാബീവി സേഹാദരി 50

8 െചറിയ ബീവി സേഹാദരി 45

9 പേകായ തങൾ സേഹാദരൻ 42
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ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-11758/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം പി കഷൻ  മരമപറമത്

െചറകളതർ  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന േഷാബിഷ എം പി , മരമപറമത്  െചറകളതർ  പി ഒ  േബാധിപിച അേപക

െപരവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2021  -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:െക5-11759/2021 07-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ചാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നലംബരൻ   െതെകയിൽ

ഹൗസ  മലയമ പി ഒ  ചാതമംഗലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ബാലൻ എം , െതെകയിൽ  ഹൗസ  മലയമ പി ഒ  േബാധിപിച

അേപക   ചാതമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-1993 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫ മകള 45

2 െക വി  ബിജിറ് ഭാര് 65

3 േസാണിയ മകള 42

4 േസാഫിയ േഡവിഡ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വതല എം ഭാര് 65

2 േഷാബിഷ എം പി മകന 39

3 എം പി  ഷിനിൻ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബാലൻ എം മകന 62

2 ലീല മകള 60

3 ബാബ മകന 56
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നമര:െക5-11761/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസ  ഇയാറമിൽ  കനമംഗലം

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന ജിേതഷ ഐ വി , ഇയാറമിൽ  കനമംഗലം േബാധിപിച അേപക   കനമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-11-2005 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5 - 11762/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   ഭാസകരൻ  ഇ  എരഞിക

ൽ ഹൗസ  കനമംഗലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന രാജ ഇ , െതേരങൽ  കനമംഗലം േബാധിപിച അേപക   കനമംഗലം വിേലജ

ഓഫീസര   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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-11763/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാപടി കഴിമാടിൽ  കഴിമാടിൽ

കനമംഗലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ബാബ െക , കഴിമാടിൽ  കനമംഗലം  േബാധിപിച അേപക   കനമംഗലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

4 ഇനിര മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധ ഭാര് 76

2 റിഷ  ഐ വി മകള 53

3 ജിഷ സനിൽ മകള 51

4 ജിേതഷ ഐ വി മകന 49

5 ലിഷ ഐ വി മകള 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജ ഇ മകന 50

2 ബീന ഇ മകള 48

3 സമ ഇ മകള 46
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ടിയാന    10-12-1997  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വസമതി മകള 61

2 േസാമൻ മകന 57

3 ബാബ െക മകന 53

4 ൈഷലജ മകള 51

5 േഗാപാലൻ മകന 49

6 നാരായണി മകള 90
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4-12308/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവശങരൻ നായർ  െകാഴകാട്

ഹൗസ ഒളവണ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഒളവണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീജിത് , െകാഴകാട് ഹൗസ ഒളവണ പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2017  -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:െക4-12307/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഏലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാചർ  വയലിൽ ഹൗസ എലത

ർ  പി  ഒ  എലതർ  വിേലജ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മണി വി , വയലിൽ ഹൗസ എലതർ പി ഒ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2001 -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:െക4-12309/2021 23-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിന  െചറയകാട്  ഹൗസ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ധനലകി ഭാര് 64

2 ശീജിത് മകന 48

3 സ്പ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മണി വി മകന 48

2 ഷാജി വി മകന 48

3 ൈഷജ വി മകള 42
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ൈകമാലം  ഒളവണ  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒളവണ വിേലജില   പേരതയെട മകന അൻവർ സാദത് , െചറയകാട് ഹൗസ

ൈകമാലം ഒളവണ പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   ഒളവണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2021  -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:െക4-12310/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കരണാകരൻ  തവേശരി ഹൗസ

ഒളവണ പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഒളവണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഗിരീഷ , തവേശരി ഹൗസ ഒളവണ പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-02-2019  -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:െക4-12318/2021 23-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    ഒളവണ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മീനാകി  െക   േകദാരം

േകാടവയൽപാടം ജി എ േകാേളജ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒളവണ വിേലജില   പേരതയെട മകന സത്രാജ , േകദാരം േകാടവയൽപാടം ജി

എ േകാേളജ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ഒളവണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2020 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െഷരീഫ മകള 54

2 മംതാസ മകള 54

3 ജസീല മകള 47

4 അൻവർ സാദത് മകന 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയൻ മകന 62

2 പീതി മകള 55

3 ഗിരീഷ മകന 53
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നമര:െക4-12322/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈബദ എം പി  ൈപകാടിരി പറമ

്  ഒളവണ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഒളവണ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െസയലവി എം പി , ൈപകാടിരി പറമ് െകാടിനാട് മക്

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-03-2020 -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. 

 
നമര:െക4-12324/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഏലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിരത  ഒറപിലാവിൽ ഹൗസ

പാടംവയലിൽ  െപരനരതി  എലതർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏലതര വിേലജില   പേരതയെട മകള സൗദാമിനി ,

ഒറപിലാവിൽ ഹൗസ പാടംവയലിൽ െപരനരതി എലതർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ഏലതര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-11-2004 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സത്രാജ മകന 56

2 ശശി എ മകന 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െസയലവി എം പി ഭരതാവ 66

2 ഫിേറാസാൻ എം പി മകന 42

3 െതസലീന എം പി മകള 40

4 അമീൻഫറീഷ വി മകന 31

5 ഷബനാസി വി മകള 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങം മകള 76

2 സരള മകള 74

3 ലളിത മകള 71

4 ചനമതി മകള 67

5 സബഹമണ്ൻ മകന 64

6 സൗദാമിനി മകള 59

28th December 2021Revenue Department18847
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നമര:െക4-12325/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഏലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനപൻ  െമനകണി െപരനിരത

ി എലതർ പി  ഒ എലതർ വിേലജ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ദിലീപകമാർ എം െക , െമനകണി

െപരനിരതി എലതർ പി ഒ എലതർ വിേലജ , േബാധിപിച അേപക   ഏലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-12326/2021 23-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി  പൽപറമിൽ ഹൗസ

േമരികന്  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവേങരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജിഷ , പൽപറമിൽ ഹൗസ േവേങരി , േബാധിപിച അേപക

 െവേങരി  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:െക5-11752/2021 27-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞൻ നായർ  വടകവീട

്  കനമംഗലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കനമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന േമാഹൻദാസ പി , പതിേയാടിൽ പിലാേശരി കനമംഗലം ,

7 സേരഷബാബ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീല ഭാര് 77

2 റീജ എം െക മകള 57

3 ദിലീപകമാർ എം െക മകന 54

4 റീന എം െക മകള 52

5 റീഷ എം െക മകള 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജിഷ ഇ ഭാര് 39

2 അമരാവതി മാതാവ 80

3 അഞന മകള 17
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േബാധിപിച അേപക   കനമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-1983 -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:െക5-11753/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിന  െതറപറമിൽ കനമംഗല

ം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കനമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ െമായതീൻ േകായ , പേലാട് കനമംഗലം , േബാധിപിച അേപക

കനമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2019  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതാവതി പി ഭാര് 64

2 േമാഹൻദാസ പി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െമായീൻ േകായ സേഹാദരൻ 64

2 റസാക് സേഹാദരൻ 56

3 അബദൽ മജീദ സേഹാദരൻ 50

4 ഖദീജ പി സേഹാദരി 59

5 അസീസ പി സേഹാദരൻ 44

6 അബൽ ഗഫർ പി സേഹാദരൻ 48
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-10846/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ,  െചറാേഞരി ഹൗസ

, കടലണി പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ മകള പഷേവണി സി , െചറാേഞരി, പറമിൽ െതാടി ഹൗസ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-1984 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-10848/2021 04-12-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹൻദാസ പി ,  േഗാപനം

,  കനിയിൽ പറമ്  ,  നടവടം,  േനാർത്  േബപർ പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന , േഗാപനം,

കനിയിൽ പറമ് , നടവടം, േനാർത് േബപർ , േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േപമനാഥൻ  സി മകന 69

2 പഷേവണി  സി മകള 68

3 രാജൻ സി മകന 65

4 ഗൗരി സി മകള 60

5 രവി സി മകന 59

6 ഇനിര സി മകള 55

7 അേശാകൻ സി മകന 56

8 അനില ചിറാരികൽ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിന ഭാര് 50
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നമര:െക3-10849/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻ എ,  കടമലത് പളിയാളി

, ഫേറാക് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഫേറാക്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േദവ എ , കടമലത് പളിയാളി,  ഫേറാക് പി  ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-12-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-10851/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി ജാനകി,  െകാകൻ െതാട

ി  ഹൗസ,   ഫേറാക്,  െപരമഖം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഫേറാക്  വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി വി തങ , െകാകൻ െതാടി

ഹൗസ, െപരമഖം പി ഒ , ഫേറാക് , േബാധിപിച അേപക   ഫേറാക്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-04-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-10852/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സീതാലകി , 5/2840 B,  അഴെകാട

ി  നഗർ,  തിരതിയാട,  പതിയറ  പി  ഒ  ,  േകാഴിേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതയെട മകന ശീബിജ , ശീകഷ,

2 ൈവശാഖി ദാസ മകള 2

3 ൈവശാലി ദാസ മകള 2

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േദവ ഭാര് 68

2 േപമ മകള 50

3 ഷീബ പി മകള 48

4 ഗീത  പി മകള 45

5 ബിന പി മകള 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ സേഹാദരി 75

2 തങ സേഹാദരി 68
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അഴെകാടി നഗർ, തിരതിയാട, പതിയറ പി ഒ , േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-10855/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ടി രവീനൻ,  കാരടിപാടം

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഫേറാക്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പതിനി സി പി , കാരടിപാടം ഹൗസ,

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-01-2011 -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:െക3-10857/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െമായതീൻ,  കാരടിയാടിൽ

, കളികടം, ഫേറാക്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഫേറാക്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബദസലാം െക , കാരടിയാടിൽ, കളികടം, ഫേറാക് ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-1988 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എ വിധ മകള 59

2 ശീബിജ മകന 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതിനി സി പി ഭാര് 42

2 രമീഷ െക ടി മകന 26

3 രജീഷ െക ടി മകന 22

4 രജിൽ െക ടി മകന 20

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാതിൈമ ഭാര് 68
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നമര:െക3-10858/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി പതനാഭൻ , വനാവൻ ഹൗസ

, നൂർ ഫേറാക്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഫേറാക്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിനീഷ കമാർ പി , വനാവൻ ഹൗസ, നൂർ ഫേറാക്

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-04-1995 -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:െക3-10860/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വി അചമ,   പതൻകളതിൽ,

ചാലിയപാടം,  ചാലിയം  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കടലണി  വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ സി  െക s/o  ഏനികടി  ,

ചാലിയകടവത്,  പതൻകളം,  കടലണി  പി  ഒ  ,  േബാധിപിച അേപക   കടലണി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-07-1998  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

2 ആയിഷാബി മകള 48

3 ൈസദലവിേകായ മകന 47

4 നസീറ മകള 44

5 അബദസലാം െക മകന 43

6 സറീന മകള 42

7 മഹമദ റാസിദ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി ഭാര് 65

2 ബിനീഷ കമാർ മകന 45

3 അനീഷ പിലാകാട് മകന 44

4 നിഷാകമാരി മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബദള േകായ സി െക മകന 79

2 ഫാതിമ സി െക മകള 76

3 മഹമദ സി െക മകന 76

4 കഞീവി സി െക മകള 69

28th December 2021Revenue Department18853
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



നമര:െക3-10862/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലക്മി  ടി പി,  ൈതകടം

പറമിൽ  ഹൗസ,  െവസ്ഹിൽ  പി  ഒ,  പതിയങാടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന രേമശൻ ടി പി ,

ൈതകടം പറമിൽ ഹൗസ, െവസ്ഹിൽ പി ഒ, പതിയങാടി , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-1980 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രതാകരൻ ടി പി മകന 71

2 രമണി മകള 68

3 േരണക മകള 62

4 രേമശൻ മകന 60

5 രതിക ടി പി മകള 53

6 രഞിത് മകന 50

7 ഗൗരി എം പി           (28-8-2016-ൽ മരണെപട മകൻ
രമണെന ഭാര്

മകെന ഭാര് 60

8 ഐശ്ര് ടി പി                ടി               മകൾ പൗതി 23

9 ശീലക്മി ടി പി               ടി                ടി പൗതി 28

10 മഞള എ െക         (23-2-1994-ൽ മരണെപട മകൻ
രതീശെന ഭാര് )

മകെന ഭാര് 47

11 ആകാശ ടി പി                 ടി               മകൻ പൗതൻ 27

12 സിതാര ടി പി                  ടി              മകൾ പൗതി 27
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 3-108642021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പരേമശ്രൻ  നായർ,  18/1024

, രപകല, സാമതിരി േകാേളജ േനാർത് േറാഡ, ചാലപറം പി ഒ , േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് െക രമണി ,  രപകല, സാമതിരി  േകാേളജ േനാർത് േറാഡ, ചാലപറം പി  ഒ ,  േകാഴിേകാട ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-10865/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ മജീദ,  താഹിറ മൻസി

ൽ , െകാളതറ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറവണർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന എം െക മഹമദ ഫദൽ , താഹിറ മൻസിൽ , െകാളതറ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2014 -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:െക 3-10867/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണസ്ാമി, ശീവൽസം,

പലപളിപറമ് ഹൗസ, െകാളതറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക രമണി ഭാര് 70

2 സജിത് െക മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 താഹിറ ഭാര് 55

2 എം െക മഹമദ ഫദൽ മകന 18
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവണർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലകി , ശീവൽസം, പലപളിപറമ്

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3-13236/2021 16-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപമാവതി െക , പളിേശരി പറമ

്  ഹൗസ, പുംകന് , ൈവദ്രങാടി പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ദാേമാദരൻ , പളിേശരി പറമ്

ഹൗസ, പുംകന് , ൈവദ്രങാടി പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവക

ാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2018 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-11201/2021 04-12-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   വളയനാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  അനിൽകമാർ  സി  െക,

ചാേതാത് കനമൽ, െകാേമരി പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമ പി ,  ചാേതാത് കനമൽ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലകി ഭാര് 77

2 ഗീത രാമചനൻ മകള 56

3 രാേജശ്രി വി മകള 53

4 േഷഷാദി നാഥൻ നാരായണ സ്ാമി അയർ മകന 51

5 രാമകഷൻ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദാേമാദരൻ ഭരതാവ 76

2 രാേജഷ മകന 40

3 വിേജഷ മകന 39

4 സേമഷ മകന 35

5 പസീത മകള 42
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-12077/ 2021 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ റഹിമാൻ കടി,  ഉളാേചര

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സാജിദ ,  ഉളാേചരി ഹൗസ, പി ഒ

കരവടർ, േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   കരവടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-11-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-120782021 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ,  േമേലടത് ഹൗസ, പ

ി  ഒ  കരവടർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാവിതി , േമേലടത്, പി ഒ  കരവടർ , േബാധിപിച അേപക

 കരവടര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2007  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സമ പി ഭാര് 48

2 അശ്നി സി െക മകള 26

3 അകയ സി െക മകന 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആമിന ഭാര് 65

2 നാസർ മകന 49

3 സാഹിന മകള 46

4 സാജിദ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി ഭാര് 71

2 ഷീബ എം മകള 50

3 മിനി എം മകള 47

4 ഷീജ എം മകള 43

28th December 2021Revenue Department18857
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നമര:െക5-12079/2021 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ,  പളികരമീതൽ വീട

, പി ഒ  കരവടർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിനീഷ കമാർ , പളികര മീതൽ, കരവടർ പി ഒ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന     13-11-2020 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജാമണി ഭാര് 65

2 നിനീഷ കമാർ മകന 38

3 നിഖിഷ മകള 32
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-11207/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശ്നാഥൻ െക  സരസ വിഹാർ

േനാർത് േബപർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ശാനകമാരി , സരസ വിഹാർ  േനാർത് േബപർ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക

േബപര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

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

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-11208/2021 04-12-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപടി   കളിയിൽ ഹൗസ

അരകിണർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ശാരദ െക , കളിയിൽ ഹൗസ  അരകിണർ പി ഒ േബാധിപിച അേപക

േബപര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2009  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-11210/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േരഖ രാമകഷൻ  നരകേശരി മൻഷ്

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി ഭാര് 71

2 രാജീവ എ െക മകന 45

3 സജീവ എ െക മകന 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ ഭാര് 60

2 ആശാമണി മകള 38

3 പജീഷ മകന 32
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ൻ  ചാലപറം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ സേഹാദരൻ ൈസേലഷ  രാമകഷൻ ,  നരകേശരി  മൻഷ്ൻ  ചാലപറം  പി  ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-01-2021 -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:െക3-11213/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീേജഷ എം  േമേലതറ ഹൗസ

 കറികാട പറമ് നയേകാളനി  നലളം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      ശീധരൻ എം , േമേലതറ ഹൗസ  കറികാട പറമ്  നലളം പി ഒ  േബാധിപിച

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

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

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.      ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2  നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-11217/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബൾകീസ ബീവി െക  ടി പി ഹൗസ

്  കഷായപടി   ഫേറാക്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള ഐശബാസില  ശിറിൻ  ടി പി , ടി പി ഹൗസ കഷായപടി

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ

നമര   3  നെറ    സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില  ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിൽ രാമകഷൻ സേഹാദരൻ 65

2 ൈസേലഷ  രാമകഷൻ സേഹാദരൻ 53

3 ൈസറീന  രാമകഷൻ സേഹാദരി 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സത്വതി എം മാതാവ 67

2 ആതിര െക എം ഭാര് 29

3 പാർവണ  എം മകള 7
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3  -11218/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിൽ കമാർ  െചമേഞരി

ഹൗസ  െചറവണർ  ഫേറാക് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സി  ഷീന , െചമേഞരി  ഹൗസ  െചറവണർ  ഫേറാക് പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

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

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-11219/-2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായതീൻ  താഴത് പറമ്

ഹൗസ  നലളം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള സാഹിദ  ,  താഴത്  പറമ്   ഹൗസ  നലളം  പി  ഒ  േബാധിപിച  അേപക

െചറവണര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-01-2010  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഐശബാസില  ശിറിൻ  ടി പി മകള 25

2 മഹമദ അനസ റാസി ടി പി മകന 15

3 അബ റഹിമാൻ ടി പി ഭരതാവ 51

4 നഫീസകടി ടി പി മാതാവ 63

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സി  ഷീന ഭാര് 45

2 സി അരവിന് മകന 19

3 സി അൈദ്ത മകന 16

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െചറിയ പാൈത ഭാര് 72

2 സാഹിദ മകള 55

3 ബാവ മകന 52

4 റംല മകള 48

28th December 2021Revenue Department18861
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നമര:െക3-11221/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിന എൻ പി  െക പി ഹൗസ

മേണാപാടം വയൽ  അരകിണർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന അബൾ  വാഹിദ , െക പി ഹൗസ  മേണാപാടം വയൽ

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

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

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-11222/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗീത എൻ പി  4/176  പി വി േകാേടജ

 നാലാം േഗറിന  സമീപം പി ടി ഉഷ േറാഡ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന ബിജേനഷ എൻ ആർ , 4/176  പി വി േകാേടജ  നാലാം േഗറിന

സമീപം പി ടി ഉഷ േറാഡ  േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

5 സൾഫികർ മകന 47

6 മനീറ മകള 43

7 നദീറ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബൾ  വാഹിദ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജിബേനഷ  എൻ ആർ മകന 50

2 ബിജേനഷ എൻ ആർ മകന 48

3 ജബിത എൻ ആർ മകള 46
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NOTICE

 
നമര:െക5-11076/2021 30-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   താെഴേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ  പളിയാറകൽ

െപാറേശരി മണാേശരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   താെഴേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള സാബിറ , പളിയാറകൽ െപാറേശരി മണാേശരി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-02-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-11077/2021 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അലി പി  നിഹാൽസ

ഹൗസ കലായ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിഹാൽ ഹസൻ ,  നിഹാൽസ ഹൗസ കലായ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2020 -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:െക5-11079/2021 30-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സകീന മകള 59

2 അബൾ സലീം മകന 55

3 സാബിറ മകള 51

4 മഹമദ അസലം മകന 49

5 നസീറ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഹറാബി എം ഭാര് 58

2 നിഹാൽ ഹസൻ എം മകന 26

28th December 2021Revenue Department18863
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 േകാഴിേകാട താലകില   കാകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ െക  കനത് ഹൗസ പി സ

ി  പാലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീല എം , ശീകഷ ഹൗസ പി സി പാലം കാകർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-07-2021  -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:െക5-11080/2021 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ  താെഴമചികണി നരികന

ി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കാകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശകനള , താെഴമചികണി പനേശരി , േബാധിപിച അേപക   കാകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-11081/2021 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനമതി  ഉഷസ് കാകർ പി ഒ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കാകര വിേലജില   പേരതയെട മകള സദകിണ ഇ , ഉഷസ് കാകർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കാകര വിേലജ

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

11-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇതികടി അമ െക മാതാവ 82

2 ഷീല എം ഭാര് 56

3 അരൺ വിജയ എസ മകന 33

4 അശ്തി മകള 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശകനള ഭാര് 57

2 രഞിനി മകള 38

3 േരഖ വി മകള 35

4 രാഹൽ ടി എം മകന 31

18864 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-11082/2021 30-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   പളേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണിേയൻ കടി  ഇ  എം

മാേനാടകയിൽ  കളിമാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പളേകാട  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  അഹമദ  ൈഖസ  ഇ  എം  ,

മാേനാടകയിൽ കളിമാട , േബാധിപിച അേപക   പളേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-08-2020 -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:െക5-11083/2021 30-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  എം ബിചിപാതമബി

കാവിലാടത് ഹൗസ െസന് വിൻസന് േകാളനി എരഞിപാലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതയെട മകന റിയാസദീൻ പി

എം , െസമിനാസ തിരവണർ , േബാധിപിച അേപക   പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-06-2016 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സദകിണ ഇ മകള 64

2 നനിനി മകള 61

3 ഗൗരി മകള 57

4 ഉമ മകള 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജമീല െക പി ഭാര് 53

2 ഫാതിമ നജമ മകള 33

3 അഹമദ ൈഖസ മകന 32

4 ഫഹദ ഇ എം മകന 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ അഷറഫ പി എം മകന 65

2 അബബകർ സിദിക് പി എം മകന 63

3 റിയാസദീൻ പി എം മകന 60
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നമര:െക5-11085/2021 07-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീരാൻകടി പി വി  പി വി ഹൗസ

തിരവളർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൾഖാദർ പി  വി  ,  പി  വി  ഹൗസ തിരവളർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-06-2014 -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. 

 

4 ആമിന താഹിറ പി എം മകള 58

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബി വി ഭാര് 75

2 അബൾഖാദർ പി വി മകന 52

3 സൈബർ പി വി മകന 60

4 അബൾറഷീദ പി വി മകന 58

5 സകിയബി പി വി മകള 56

6 സൽഫത് പി വി മകള 48

7 ഫസീല പി വി മകള 46

8 ഹസീന പി വി മകള 42
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-12068/2021 30-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ െക സി  വടെക

എടപനതിൽ െപരിെങാളം പി ഒ കനമംഗലം േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരവയല വിേലജില   പേരതനെറ മകന രമണൻ െക സി

,  െപാറമൽ പി  ഒ  കനമംഗലം മിനി  MIE,  േകാഴിേകാട ,  േബാധിപിച അേപക   െപരവയല 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 ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-12069/2021 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവ  വടെക എടപനതിൽ പി

ഒ  െപരിെങാളം  േകാഴിേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െപരവയല വിേലജില   പേരതയെട മകന രമണൻ െക സി ,  െപാറമൽ

കനമംഗലം മിനി MIE േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   െപരവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2018 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമണൻ െക സി മകന 62

2 രാധാകഷണൻ െക സി മകന 59

3 മീന മകള 56

4 മേനാജൻ െക സി മകന 53

5 രേമഷമാർ െക സി മകന 48

6 പേമാദ െക സി മകന 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമണൻ െക സി മകന 62

2 രാധാകഷൻ െക സി മകന 59

3 മീന മകള 56

4 മേനാജൻ െക സി മകന 53

28th December 2021Revenue Department18867
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:െക5-12070/2021 30-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   താെഴേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി  ചനേശഖരൻ നായർ

ശീകാന് ഭവൻ (താമരകളം) മാമറ മണാേശരി പി ഒ മകം േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താെഴേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

പാർവതി  ടി  ,  ശീകാന്  ഭവൻ (താമരകളം)  മാമറ മണാേശരി  പി  ഒ  മകം േകാഴിേകാട ,  േബാധിപിച അേപക

താെഴേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2021  -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:െക5-12071/2021 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   താെഴേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരൻ എം പി  കരേനാട

മഠതിൽ  വീട  മണാേശരി  പി  ഒ  മകം  േകാഴിേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താെഴേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരള പി ,

കരേനാട മഠതിൽ വീട മണാേശരി പി ഒ മകം േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   താെഴേകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-12073/2021 30-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    താെഴേകാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അൈസൻ െക  എം

െകാടവാപിളിമലയിൽ  കരിയാകളങര  മണാേശരി    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താെഴേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ഷാഫി

5 രേമഷമാർ െക സി മകന 48

6 പേമാദ െക സി മകന 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാർവതി ടി ഭാര് 69

2 ശീകാന് സി പി മകന 32

3 ശീവിദ് സി പി മകള 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സരള പി ഭാര് 50

2 ൈവശാഖ െക മകന 24

3 േമഘ െക മകള 22
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െക എം S/o അൈസൻ , െകാടവാപിടിമലയിൽ (കനമൽ), കരിയാകളങര താഴേകാട  ,  േബാധിപിച അേപക

താെഴേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2019  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-11075/2021 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ സി  സി എം ഹൗസ

്  മാങാേചരി  പറമ്  കലായ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനിയങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈസനൽ ആബിദ , സി എം ഹൗസ

മാങാേചരി പറമ് കലായ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പനിയങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ െക എം ഭാര് 64

2 സതാർ െക എം മകന 47

3 ൈമമന മകള 45

4 റഫീക് മകന 42

5 മഹമദ ഷാഫി െക എം മകന 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമാബി െക ടി ഭാര് 66

2 നസീന സി മകള 46

3 അബൾലതീഫ സി മകന 42

4 അസറ മകള 37

5 കദീജ സി മകള 34

6 ഷാഫി സി മകന 36

7 ൈസനൽ ആബിദ മകന 33
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-11764/2021 22-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറവാട്  േകാരൻ  മറവാട്

ഹൗസ  െചത് കടവ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള ൈഷലജ ടി , െക പി നിവാസ കരിമനകൽ  േബാധിപിച അേപക   കനമംഗലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    22-03-2003  -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:െക5-11765/2021 22-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   ചാതമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരൻ ആർ വി

താെഴതടതിൽ ഹൗസ േകായിമണ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ  ഭാര്  വാസനി  ,  താെഴതടതിൽ േബാധിപിച  അേപക

ചാതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-2020  -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:െക3-11206/2021 04-12-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതിനി ഭാര് 73

2 േശാഭന മകള 60

3 ൈഷലജ മകള 58

4 ശീജാഭായ മകള 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വാസനി ഭാര് 75

2 ശീജിത് മകന 56

3 സിത മകള 55

4 ശീജ മകള 52
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 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവദാസ  വിരമിൽ ഹൗസ  നീർമച

ി  പറമ്   അരകിണർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര്  ആനവലി  വി  ,  വിരമിൽ ഹൗസ  അരകിണർ  പി  ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-11223/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എ ശാനകമാരി  േദവി നിവാസ

 അരവിനേഘാഷ  േറാഡ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന േപംകമാർ പി എ , 10 ബി ശീേറാഷ  െറസിഡൻസി ഈസ്

ഹിൽ േറാഡ  െവസ് ഹിൽ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-2021 -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:െക3-11227/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി വി ൈഹമാവതി  അേലാക

് ഫേറാക് േകാേളജ േറാഡ രാമനാടകര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ ബാബരാജ എം , അേലാക ഫേറാക് േകാേളജ േറാഡ

രാമനാടകര  േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-06-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആനവലി വി ഭാര് 57

2 ശ്ാo പസാദ വി മകന 34

3 പജീഷ വി മകന 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േപംകമാർ പി എ മകന 65

2 പവീൺകമാർ പി എ മകന 59

3 പേമാദകമാർ പി എ മകന 60

4 ചിത പതാപ മകള 52
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-11952/2021 04-12-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞീബി എന ബീവി  ടി  പി

െപായിൽ  പറമ്   മീഞന  െറയിൽേവേഗറ്   േബപർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട ഭരതാവ അബൾ  ഖാദർ െക വി , േസഹ

നഗർ െപായിൽ പറമ്  അരകിണർ േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   25-12-2019 -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. 

 
നമര:െക3-11403/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാലകം പറമിൽ  അബൾ കരീം

കദിർ  മൻസിൽ   അരകിണർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ഷഹർബാൻ w/o  അബൾ  കരിം , കദിർ മൻസിൽ  അരകിണർ

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

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബാബരാജ എം ഭരതാവ 73

2 നിതിൻ ബാബ എം മകന 41

3 നീത എം മകള 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബൾ  ഖാദർ െക വി ഭരതാവ 84

2 ആമിനാബി  െക വി മകള 65

3 ജമീല െക വി മകള 61

4 റഷീദ െക വി മകള 57

5 അബൾ  ഗഫർ െക വി മകന 54

6 ഫാതിമത് സഹറ െക വി മകള 53

7 മഹമദ മസഫ െക വി മകന 51

8 അബൾ  സലീം  െക വി മകന 49

9 സകീർ െക വി മകന 48

10 റാബിയ െക വി മകള 45
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നമര:െക4 -12884/2021 04-12-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   കാേകാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിനി  സി   ഇനീവരം

എടകണതിൽ  മകട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള ജിജ എൻ , ഇനീവരം എടകണതിൽ  മകട  േബാധിപിച അേപക   കാേകാടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    28-12-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-11369/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻകടി പി െക  ശരൺ വില

ല െനലിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന സനീപ പി െക , ശരൺ വില െനലിേകാട  േചവായർ പി ഒ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷഹർബാൻ ഭാര് 52

2 കദീജ മകള 36

3 അബൾ  അഷഫർ മകന 33

4 ജസല മകള 29

5 ഫഹദ അബൾ  കരീം മകന 22

6 അബീർ അബൾ  കരീം മകന 19

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജീഷ കമാർ മകന 56

2 അജയ കമാർ മകന 59

3 വിേനാദ കമാർ മകന 54

4 രജിത് കമാർ മകന 52

5 ജിജ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സരസ പി െക ഭാര് 71

2 സഷണജ പി െക മകള 47
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3 സനീപ പി െക മകന 43

4 ശരണ് പി െക മകള 34
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4-11375/2021 04-12-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െചലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമിത്  െക  ഉറാഴിതാഴം

െപാറമൽ  േകാടാംപറമ്   പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ പിതാവ ബാബ െക എം , ഉറാഴിതാഴം  െപാറമൽ  േകാടാംപറമ്  പി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2021 -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:െക4-11379/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചളനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായീൻ േകായ  േമേലടത്

കണങര  പി  ഒ   േചളനർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന റിയാസ , േമേലടത്  കണങര പി ഒ  േചളനർ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-01-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-12299/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി സി മാധവി  തിരമംഗലത

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബാബ െക എം പിതാവ 60

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ഭാര് 65

2 നസീമ എ എം മകള 47

3 റിയാസ േമേലടത് മകന 45

4 സിറാജ എ  എം മകന 43

5 ഷിഹാബദീൻ മകന 39

28th December 2021Revenue Department18875
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



്  െപായിലിൽ  ഹൗസ   െനലിേകാട  േചവായർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന സിദാർതൻ ടി പി , തിരമംഗലത്

െപായിലിൽ ഹൗസ  െനലിേകാട േചവായർ പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2013  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4- 12300/2021 04-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഷരാജൻ െക പി  ശീരഞിഷ

നിവാസ വാരിയത് പറമ് കളികന്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന രജീഷ െക പി  ,  ശീരഞിഷ  നിവാസ വാരിയത് പറമ്

കളികന് ഒളവണ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   ഒളവണ 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:െക4-12301/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷിബ  പറയരപറമിൽ  താഴത്

 ഹൗസ  കേകാടി  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്  നിഷ ,  പറയരപറമിൽ  താഴത്  ഹൗസ കേകാടി  പി  ഒ

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

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രവീനൻ ടി പി മകന 70

2 സിദാർതൻ ടി പി മകന 68

3 പഭാവതി എം മകള 60

4 സജിത ടി പി മകള 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധ ഭാര് 55

2 രാേജഷ മകന 39

3 രജീഷ മകന 34

4 രഞിഷ മകള 25
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-12302/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല വി  േവലാണിയിൽ േമാരിക

ര  പി ഒ കേകാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന മരളീധരൻ വി , േവലാണിയിൽ േമാരികര  പി ഒ കേകാടി  േബാധിപിച അേപക

 കാേകാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-03-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-12303/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ  മപറമൽ  ഹൗസ

കിഴകംമറി  പി  ഒ  കേകാടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള ഷിജി എം െക , മപറമൽ  ഹൗസ  കിഴകംമറി പി ഒ കേകാടി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-11-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിഷ ഭാര് 45

2 വിഷ പി ടി മകന 21

3 വിനീത മാതാവ 71

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മരളീധരൻ വി മകന 63

2 വിജയകമാർ വി മകന 61

3 പീതി വി മകള 59

4 െജസി മകള 57

5 രഞിത് വി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷിജി എം െക മകള 42

2 ഷീന എം പി മകള 36
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Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4-12304/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ െക പി  കേലാത്

പറമിൽ ഹൗസ  എലതർ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ബിജ െക പി , കേലാത് പറമിൽ ഹൗസ  എലതർ പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-12306/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിദാസ െക ആർ  കല്ാൺ

ഹൗസ   കരവേശരി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന സജിത് െക ആർ , കല്ാൺ ഹൗസ  കരവേശരി പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-12080/2021 23-11-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    കരവടര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സാവിതി  ഇ  ടി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീത മകള 54

2 ഗിരീശൻ  െക പി മകന 51

3 ബിജ െക പി മകന 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വസന െക ഭാര് 74

2 സജിത് െക ആർ മകന 51

3 സബിത െക ആർ മകള 50
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ഇളമിലാെതാടകയിൽ  പയിമ   പി  ഒ  കനമംഗലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട  മകന  സേരഷകമാർ  ഇ  ടി  ,

ഇളമിലാെതാടകയിൽ പയിമ  പി ഒ കനമംഗലം  േബാധിപിച അേപക   കരവടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-04-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-12081/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാരകടി  പൽപറമിൽ ഹൗസ

േകാേണാട്  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര്  ശീജ ,  പൽപറമിൽ ഹൗസ േകാേണാട്   പി  ഒ േബാധിപിച അേപക

കരവടര  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  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക5-12082/2021 23-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചറിേയകൻ  കടേമാചി പറമിൽ

പി ഒ   പയിമ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ജിജീഷ കമാർ െക പി , കടേമാചി പറമിൽ  പി ഒ   പയിമ േബാധിപിച അേപക

 കരവടര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2016  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗംഗാധരൻ ഇ ടി ഭരതാവ 82

2 സേരഷകമാർ ഇ ടി മകന 56

3 സനില ഇ ടി മകള 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീജ ഭാര് 52

2 നീത മകള 31

3 നിതിൻ സച മകന 28
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങം െക പി ഭാര് 72

2 ജിജീഷ കമാർ െക പി മകന 42

3 ജിേതഷ കമാർ  െക പി മകന 37
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ d^v. K5-TLKKKD/13456/2021. 2021 Unkw_¿ 5.

9˛2˛2021˛mw XobXnbnse tIcf Kk‰v \º¿ 6, (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`mKØn¬ t]Pv \º¿ 200 -˛¬ {Ia \º¿ 69˛ -mw \º-cmbn {]kn-≤o-I-cn®
]c-ky-Øn¬ {Ia \º¿ 5 apl-ΩZv ^hmkv aI≥ 15 hbkv F∂-Xn\p ]Icw apl-ΩZv ^hmk,v
aI≥ 5 hbkv F∂v Xncp-Øn- hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
tImgnt°mSv. Xl-io¬Zm¿.

\º¿ d^v. sI4˛10075/2021. 2021 \hw_¿ 27.

30˛11˛2021˛mw XobXnbnse tIcf Kk‰v \º¿ 47, (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`mKØn¬ tImgn-t°mSv Xmeq-°nse 2˛11-˛2021-˛se sI4-˛10075/2021˛-mw \º¿
]c-ky-Øn¬ t]Pv \º¿ 14981-˛¬ kmt¶-XnI Imc-W-ß-fm¬ Nne ]ni-Ip-Iƒ kw -̀hn-®n-´p-≠v. Ah
Xmsg ]dbpw {]Imcw Xncp-Øn- hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

ta¬ \º¿ ]c-ky-{]-Imcw ]tc-Xs‚ Ah-Im-in-I-fn¬ {Ia \º¿ (3) P n, Fw. ]n. F∂Xv
P n, F≥. ]n. F∂v Xncp-Øn- hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

28th December 2021Revenue Department18881
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-12075/2021 30-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   താെഴേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണേഗാപാലൻ  നായർ

കരിയാതൻ  കാവിൽ ഹൗസ െവസ് മണാേശരി  മണാേശരി  പി  ഒ  മകം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര്  ആശ  െക ,

കരിയാതൻ  കാവിൽ ഹൗസ മണാേശരി പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   താെഴേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-09-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 5-12076/2021 01-12-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   താെഴേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഗിണി അമ  െചറതടതിൽ

മണാേശരി   മകം  673   502   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള സഷമ  w/o  ശശി , താഴേകാടമൽ ഹൗസ അഗസ്മഴി

താഴേകാട 673  602  േബാധിപിച അേപക   താെഴേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-03-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആശ  െക ഭാര് 47

2 അമൽ േവണേഗാപാൽ മകന 27

3 അഖിൽ േവണേഗാപാൽ മകന 25

4 േദവകി അമ മാതാവ 75

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഷമ മകള 58

2 േശാഭന മകള 57

3 വതല സി ടി മകള 53

18882 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________________________________

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


		2021-12-28T15:59:02+0530
	Salim A




