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നമര:TLKKD/205/2022-K4 01-02-2022
 
  േകാഴിേകാട താലകില   പനീരങാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാറകടി അമ പി വടക

െ  പളിയളെതാടിയില  െഹൗസ,  പനീരാങാവ  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനീരങാവ വിേലജില   പേരതയെട മകന കടികഷന

നായര പി, വടെക പളിയളെതാടിയില െഹൗസ, പനീരാങാവ പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   പനീരങാവ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKKD/207/2022 01-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേമഷ കഷ ടി എം തണാമഠതില

 െഹൗസ,ചാേതാതറ, ഒളവണ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഒളവണ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ുതി  സി,  തണാമഠതില െഹൗസ,

െകാഴകാട് േമതല, ഒളവണ പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   ഒളവണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള

ലിസില   കമ  നമര   2  നെറ    സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതാവതി അമ പി മകള 74

2 കടികഷന നായര പി മകന 71

3 സമതി അമ പി മകള 69

4 ജാനകികടി പി മകള 66

5 വിശാലാകി പി മകള 61

6 ശാനകമാരി പി മകള 60

7 ഭാരഗവി പി മകള 56

8 ചനമതി പി മകള 53

9 പഭാകരന നായര പി(21/10/2015 ന മരണെപട മകന) മകന -

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:TLKKD/209/2022-K4 01-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാകരന  െചറയകാട് െഹൗസ,

ചാേതാതറ,  ഒളവണ  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഒളവണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന രതീഷ സി,  െചറയകാട്  െഹൗസ,

ചാേതാതറ, ഒളവണ പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   ഒളവണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള

ലിസില   കമ  നമര   4  നെറ    സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKKD/212/2022-K4 01-02-2022
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    െവേങറി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാധ  െക   കടയാട്

െഹൗസ,കരവിേശരി   പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവേങറി വിേലജില   പേരതയെട മകന ശരത് ലാല പി,  ആതിര നിവാസ,

കടയാട് പറമ്, കരവിേശരി  പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   െവേങറി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-11-2009 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

1 സമിത പി മാതാവ 61

2 ുതി സി ഭാര് 31

3 ൈനത ടി എം മകള 09

4 നിക ടി എം മകള 06

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര സി ഭാര് 58

2 രതീഷ സി മകന 39

3 ദിവ് സി മകള 36

4 സിലന പി (09/08/2014 നം 10/08/2014 നം ഇടയില
മരണെപട മകന നിധീഷിെന ഭാര്)

മകെന ഭാര് 35

5 കീരതന സി   09/08/2014 നം 10/08/2014 നം ഇടയില
മരണെപട മകന നിധീഷിെന മകള)

പൗതി 09

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശരത് ലാല പി മകന 31

2 പജിത് ലാല പി മകന 30
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നമര:TLKKD/218/2022-K4 01-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശികമാര തേറാല െഹൗസ,

േചളനര പി  ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചലനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയവലി, തേറാല െഹൗസ, േചളനര പി ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2021  -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:TLKKD/219/2022-K4 01-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം സേലാചന മനപറത് െഹൗസ

, കരവിേശരി പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചലനര വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ അേശാകന, കരിവളളിയില മീതല, കാകര പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKKD/222/2022-K4 01-02-2022
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    െചലനര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അേശാകന  വി  പി

േവങാതേറായിലപറായില െഹൗസ, ഇരവളര പി ഒ, േചളനര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചലനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധ ആര,

േവങാതേറായിലപറായില െഹൗസ, ഇരവളര പി ഒ, േചളനര, േബാധിപിച അേപക   െചലനര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയവലി ഭാര് 57

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അേശാകന സേഹാദരൻ 69

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:TLKKD/223/2022-K4 01-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജന േവങാതേറാലപറായില

 െഹൗസ, ഇരവളര പി ഒ, േചളനര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചലനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീജ പി, േവങാതേറാലപറായില

െഹൗസ, ഇരവളര പി ഒ, േചളനര, േബാധിപിച അേപക   െചലനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2021 -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. 

 

1 രാധ ആര ഭാര് 53

2 ആനന് സി എ മകന 25

3 ആതിര സി എ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതാവതി അമ മാതാവ 83

2 ശീജ പി ഭാര് 53

3 ശിലപ വി പി മകള 22

4 ശീരാജ വി പി മകന 19
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKKD/255/2022-K4 01-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമേകാടി ഗംഗാധരന നായര

േമേകാടി, െഹൗസ, ഉണിചാംവീടി്ല, പാലത് പി ഒ േചളനര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െചലനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  വതല,

ഉണിചാംവീടി്ല, പാലത് പി ഒ േചളനര, േബാധിപിച അേപക   െചലനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2005 -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:TLKKD/417/2022-K4 01-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈഷജ എം വി ഈചനാംപറത

്, കിരാലര കേകാടി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിജന സി െക, ഈചനാംപറത്, കിരാലര കേകാടി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-11-2020 -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:TLKKD/419/2022-K4 01-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വതല ഭാര് 61

2 ധന് മകള 36

3 ധനീഷ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിജന സി െക ഭാര് 40

2 നയന  എം വി മകള 14

3 രാധ മാതാവ 66
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  േകാഴിേകാട താലകില   തലകലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീജിത്  എ ശീപാദം

കാളകണതില െഹൗസ, എടകര പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തലകലതര വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  അഖില  വി  കമാര,  ശീപാദം

കാളകണതില െഹൗസ, എടകര പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   തലകലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-11-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര

താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKKD/420/2022-K4 01-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െവേങറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിഷ പി പയങാടത് െഹൗസ,

മാളികടവ,  പി  ഒ  കരവിേശരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവേങറി വിേലജില   പേരതയെട മകള വരഷപദീപ പി, പയങാടത് െഹൗസ,

മാളികടവ, പി ഒ കരവിേശരി, േബാധിപിച അേപക   െവേങറി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

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:TLKKD/422/2022-K4 01-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷന പി ഐ ഇയപാടി െഹൗസ

് െഹൗസിംഗ േകാളനി,മലാപറമ് പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചവായര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഭാഗീരഥി , ഇയപാടി െഹൗസ െഹൗസിംഗ

േകാളനി,മലാപറമ് പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   െചവായര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-12-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അഖില വി കമാര ഭാര് 33

2 വാണിലകി എസ മകള 11

3 േവദലകി എസ മകള 06

4 ശീേദവി എ മാതാവ 71

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പദീപ കമാര പി ഭരതാവ 56

2 വരഷ പദീപ പി മകള 20

3 തരണ പദീപ പി മകന 14

08th February 2022Revenue Department5149
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



സർടിഫികററ നലകനതില 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 ഭാഗീരഥി ഭാര് 70
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-1574/22 02-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമദ മാേതാടം, റബീന മനസില

,  തലാമറം  പറമ്,  അരകിണര പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െസൗദ, പാലാപറമില െഹൗസ, േമരികന് പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2018 -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:ക3-10752/21 02-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകമി പി െപരനിലത് െഹൗസ,

േബപര  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതയെട മകന ദാസ, െപരനിലത് െഹൗസ, േബപര പി.ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  20.08.2018 മരണെപട മകന േസാമന അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-10723/21 03-02-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െസൗദ ഭാര് 44

2 അബള ഫരഹാന എ.ടി മകന 19

3 അബള ഫരസാന എ.ടി മകന 15

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദാസ മകന 70

2 േസബിത് പൗതൻ 36

3 േസാബീഷ പൗതൻ 32

4 േസാബി പൗതി 38
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 േകാഴിേകാട താലകില   കരവനതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള റഹമാന െക

കടകന അരപറത്  െഹൗസ,  പെറകാട  ഫേറാക്  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവനതിരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ

ഷാഫി െക, കടകന അരപറത് െഹൗസ, പെറകാട ഫേറാക് പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കരവനതിരതി വിേലജ

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

08-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  വിവിധ അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-11376/21 03-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.െക മാതയ തരകന പണികര

േറാഡ, നടകാവ പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അലകസാണര തരകന, 3/895 പണികര േറാഡ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2021  -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:െക3-11358//21 03-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമ ടി ദാസ നിവാസ, ചാലിേശര

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞാതടി െക ഭാര് 71

2 സഹറ മകള 51

3 സൈബദ മകള 45

4 റംല മകള 44

5 അബബകര സിദീഖ െക മകന 42

6 അബള റസാക് െക മകന 38

7 മഹമദ ഷാഫി െക മകന 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േറാസ േമരി ഭാര് 78

2 െസബാസിന തരകന മകന 57

3 േജാരജ  മാതയ തരകന മകന 56

4 അലകസാണര തരകന മകന 53

5 േഹാരമിസ തരകന മകന 50
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ി  പറമ്,  അരീകാട,  നലളം  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവനര വിേലജില   പേരതയെട ഭാര് ഗിരിജ സി, ദാസ നിവാസ, ചാലിേശരി

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-02-2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ സി ഭാര് 51

2 വശാഖ ആര മകന 25

3 ൈവഷവി റാം ആര മകള 21
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-12943/21 03-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരീശന പട്ട് െഹൗസ. കാടവയല,

സിവില േസഷന എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ േദവദാസന പി, പട്ട് െഹൗസ. കാടവയല, സിവില

േസഷന, േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-06-2011  -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:ക3-12906/21 03-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹതിക പദീപ എം െമാകത്

െഹൗസ, കീരംകറി  പറമ് േബപര പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ബിജല  സി.വി, െമാകത് െഹൗസ, േബപര

പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-02-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ക3-11365/21 03-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസൗദാമിനി പി.സി പിലാകാട്

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േദവദാസന പി സേഹാദരൻ 62

2 േമാഹനദാസന െക.വി സേഹാദരൻ 57

3 വിേനാദിനി പി സേഹാദരി 54

4 ബാബ പി സേഹാദരൻ 52

5 റീന പി സേഹാദരി 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിജല  സി.വി മാതാവ 41
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െഹൗസ, കലയ പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വളയനാട  വിേലജില    പേരതയെട  മകന മേനാഹര  കഷന,  ഋഷിപരം,  െടമിള  േറാഡ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-1997 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ക3-12933/21 03-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രമണി രമണി, കാഠടവയല േകാളനി

, എരഞിപാലം പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ േഗാപി പി, േകാരപേറഷന േകാളനി, േകാടപറമ്,

ചാലപറം, േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-09-2021  -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:ക3-11943/21 03-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   െക ലകി ൈവഷവം, െചമക

െഹൗസിങ്  േകാളനി,  േബപര പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ നാരായണ പണികര, ൈവഷവം,

െചമക െഹൗസിങ് േകാളനി, േബപര പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാമകഷന മകന 61

2 മേനാഹര കഷന മകന 60

3 വിജയ കഷന മകന 58

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഗാപി പി സേഹാദരൻ 72

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നാരായണ പണികര ഭരതാവ 88
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-11305/21 03-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവനതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനബ മലപടനയില

  െഹൗസ,  പെറകാട  ഫേരാക്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കരവനതിരതി  വിേലജില    പേരതയെട  മകന  അബബകര സിദീഖ,

മലപടനയില െഹൗസ, പെറകാട , േബാധിപിച അേപക   കരവനതിരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ക3-11949/21 03-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ മങാചി െഹൗസ, കലായ പി.

ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നഗരം വിേലജില   പേരതയെട --select-- അബള ലതീഫ, മങാചി െഹൗസ, കലായ പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   നഗരം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    16-11-1992  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െമായീന കടി ഭരതാവ 63

2 അബബകര സിദീഖ മകന 42

3 ഉമഹബീബ സി.പി മകള 39

4 മഹമദ ഷഫീഖ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാെതയ മകള 65

2 നബീസ മകള 63

3 അബള ലതീഫ മകന 62

4 ജമീല മകള 60

5 സൈബദ മകള 58

6 സകീന മകള 56
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നമര:െക3-12930/21 03-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീലാവതി അചത പണികര കാരതി

ക  നിവാസ,  േമജര  സേനാഷ  േറാഡ,  നടകാവ  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതയെട പൗതൻ ഉണികഷന സി.പി,

കാരതിക നിവാസ, േമജര സേനാഷ േറാഡ, നടകാവ പി.ഒ,  േബാധിപിച അേപക   കേചരി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-01-2014 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

7 റസിയാബി മകള 52

8 ആയിശബി മകെന ഭാര് 56

9 അബള നാസര പൗതൻ 30

10 ഇരഫാന ഹബീബ പൗതൻ 28

11 അബള റഷീദ പൗതൻ 26

12 നസീറ പൗതി 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഷ പവിതന പണികര മകള 67

2 ബീന ദാസ മകെന ഭാര് 54

3 ഉണികഷന സി.പി പൗതൻ 30

4 അകയ ഡി പണികര പൗതൻ 27
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-3034/20 03-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാരജ് താമരകാട് 0/38/244

6 എ, ടാേയാ േകാേടജ,താമരകാട്, എടകാട,െവസഅഹില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േതസ്ാമ

േജാരജ്, 0/38/2446 എ, ടാേയാ േകാേടജ,താമരകാട്, എടകാട,െവസഅഹില, േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    16-08-2006  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ക3-8508/19 04-02-2022
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എച്.  എസ േഗാപാലന എ3,

അരചന അപാരട്െമനസ തളി േകസ േറാഡ, ചാലപറം പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ടി.എസ വസന, എ3,

അരചന അപാരട്െമനസ തളി  േകസ േറാഡ, ചാലപറം പി.ഒ,  േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-12-2018 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ േജാരജ് ഭാര് 82

2 േജാണ േജാസഫ മകന 58

3 േജാരജ്ജ ആഞേലാ മകന 56

4 േമഴി േജാരജ് മകള 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ടി.എസ വസന ഭാര് 72

2 ശ്ാം ജി അയര മകന 45

3 ശീകാന് േഗാപാലന മകന 41
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