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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 2 -9071/ 2021 10-01-2022
 
 െകായിലാണി താലകില   െചറവണര വിേലജില  മയിേപാത്  േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മായൻകട

ി പി s/o സപി    എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  റസിയ , നടമൽതാഴ മയിേപാത് പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചറവണര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-12-2019 -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:ജി 2 -8021/ 2021 10-01-2022
 
 െകായിലാണി താലകില   െകാഴകൂര വിേലജില  ചാവട് േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിദിഖ വ

േളരി s/o കട്ാലി    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െകാഴകൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സനീറ ,  വേളരി  െകാഴകൂർ പി  ഒ ,  േബാധിപ

പിച അേപക   െകാഴകൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാതമ ഭാര് 84

2 റസിയ (മരണെപട മകൻ അബറഹിമാെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 52

3 ആസിഫ െമഹതാഷ (മരണെപട മകൻ അബറഹിമാെൻറ
മകൻ)

പൗതൻ 35

4 ഷംനാസ ഫിർസാദ (മരണെപട മകൻ അബറഹിമാെൻറ
മകൻ)

പൗതൻ 30

5 ഫിൽസാന മിസബ (മരണെപട മകൻ അബറഹിമാെൻറ
മകൾ)

പൗതി 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനീറ ഭാര് 45

2 റിസ്ാന മകള 23

3 മഹമദ മകന 19

4 മറിയം മാതാവ 81

08th February 2022Revenue Department5161
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നമര:ജി 3 -379/ 2022 17-01-2022
 
 െകായിലാണി താലകില   മടാടി  വിേലജില  െവളറകാട  േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നബീസ d/o

മമ  െകാടവയൽകനി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന അബാസ , െകാടവയൽകനി ഹൗസ െവളറകാട മടാടി പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-11-2021 -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:ജി 3 -8772/ 2021 20-01-2022
 
  െകായിലാണി താലകില   െചേങാടകാവ വിേലജില  േമലര  േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒ പ

ി  കമാരൻ  s/o  കടിെപരവൻ   മാവളി  പറതട്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ     ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചേങാടകാവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജയപകാശ ,

മാവളി പറതട് ശീഹർഷം േമലര പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചേങാടകാവ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    07-11-2017  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബളകടി മകന 60

2 കദീജ മകള 54

3 സഫിയ മകള 53

4 ആയിഷ മകള 51

5 അബാസ മകന 49

6 മഹമദ മകന 47

7 റഫീഖ മകന 45

8 റഹമത് മകള 43

9 കഞിമസ മകന 40

10 സഹറ (മരണെപട മകൻ അബൾ കരീമിെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 55

11 റാഷിദ (മരണെപട മകൻ അബൾ കരീമിെൻറ മകൾ) പൗതി 40

12 റിഷാദ (മരണെപട മകൻ അബൾ കരീമിെൻറ മകൻ) പൗതൻ 36

13 സമയ (മരണെപട മകൻ അബൾ കരീമിെൻറ മകൾ) പൗതി 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മാലതി മകള 54

2 ജയപകാശ മകന 51
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നമര:ജി 3 -2044/ 2020 25-02-2020
 
  െകായിലാണി താലകില   ഇരിങല വിേലജില  ഇരിങല േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല d/

o  കഞിരാമൻ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ഇരിങല വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി  ലകി ,  കിഴകയിൽ ഹൗസ ഇരിങൽ പി  ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-09-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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. 

 

3 സാജൻ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലകി സേഹാദരി 76

08th February 2022Revenue Department5163
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Kozhikode District
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NOTICE

 
നമര:ജി1-8456 /2021 10-01-2022
 
 െകായിലാണി താലകില   െചേങാടകാവ വിേലജില  എടകളം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിന

d/o  മമത   കാശീരം  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകൾ  ജമീല , കാശീരം ഹൗസ ,എടകളം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    31-01-2003  -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:ജി3-57 /2022 10-01-2022
 
 െകായിലാണി താലകില   പേയാളി വിേലജില കീഴർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബഷീർ െക െക  s/

o അബദറഹിമാൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേയാളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൗദ , േകേളാത്കണി ,കീഴർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

പേയാളി  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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മമത മകന 69

2 ജമീല            (മരണെപട മകൻ അബബകറിെന ഭാര് ) മകെന ഭാര് 65

3 ഫസീല         (മരണെപട മകൻ അബബകറിെന മകൾ ) പൗതി 43

4 ഷഫീല          (മരണെപട മകൻ അബബകറിെന മകൾ ) പൗതി 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൗദ ഭാര് 50

2 മഹമദ ഫാരിസ മകന 28

3 മഹമദ ഫാസിൽ മകന 24

4 ഫായിസ െക ബഷീർ മകള 21

5 ഫാതിമ െക ബഷീർ മകള 19
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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-8063/2021 17-01-2022
 
  െകായിലാണി താലകില   പനലായനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസ യ ടി S/o നലമർ

നാലാംകണതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനലായനി  വിേലജില   പേരതനെറ മകള വിജില എൻ െക , നാലാംകണതിൽ പനലായനി ,

േബാധിപിച അേപക   പനലായനി  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:ജി1-8758/2021 14-01-2022
 
 െകായിലാണി താലകില   ബാലേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാധരൻ നായർ S/o കഷൻ

നായർ  മണാംെപായിൽ േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ബാലേശരി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിഖിൽ ചകവർതി ആർ ജി  ,

ഗായതിമന എരമംഗലം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ബാലേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന         16-08-2021  -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:ജി1-8697/2021 10-01-2022
 
  െകായിലാണി താലകില  േചമേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാനാ സനിൽകമാർ D/o

ചനേശഖരൻനായർ   േചമേഞരി േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േചമേഞരി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സനിൽകമാർ , ഗംേഗാതി േചമേഞരി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാന ഭാര് 60

2 വിജില മകള 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിഖിൽ ചകവർതി മകന 37

2 ശിബില സന് മകള 33
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, േബാധിപിച അേപക   േചമേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-10-2021 -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:ജി3-205/2022 15-01-2022
 
  െകായിലാണി താലകില   തിേകാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവി  എം െക D/o വടവൻ

േകാഴിപം േദശത് അമാടി ചിങപരം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിേകാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന ബിജലാൽ , അമാടി ചിങപരം തിേകാടി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2021 -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:ജി1-8692/2021 15-01-2022
 
  െകായിലാണി താലകില   പനലായനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമൻ നായർ S/o

രാരകടി നായർ  കറവങാട േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പനലായനി   വിേലജില   സൗമിനി  ,  പളികര ഹൗസ കറവങാട  പി  ഒ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-1979 -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 സനിൽകമാർ ഭരതാവ 48

2 ആതിര സനിൽകമാർ മകള 17

3 ആരതി സനിൽകമാർ മകള 15

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിജലാൽ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദാേമാദരൻ നായർ ( മരണെപട സേഹാദരൻ നാരായണൻ
നായരെട മകൻ )

- 72

2 ബാലൻ നായർ ( ടി ടി ) - 69
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3 ലീല ( ടി മകൾ ) - 60

4 സൗമിനി ( ടി ടി ) - 57

5 രാധ ( ടി ടി ) - 54

6 സേരാജിനി ( മരണെപട സേഹാദരൻ നാരായണൻ
നായരെട മരണെപട മകൻ കടികഷൻ നായരെട ഭാര് )

- 65

7 വിേനാദ കമാർ ( മരണെപട സേഹാദരൻ നാരായണൻ
നായരെട മരണെപട മകൻ കടികഷൻ നായരെട മകൻ )

- 46

8 വിനീത ( ടി മകൾ ) - 40

9 വിജിത് ( ടി ടി ) - 39
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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 3-511/2022 24-01-2022
 
 െകായിലാണി താലകില   വിയര വിേലജില പളിയേഞരി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവി പി െക

D/o. കടിെപരവൻ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ശീധരൻ , പതിയകളങര, പളിയേഞരി, മചകന്  േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-10-2016 -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 ശീധരൻ മകന 64

2 ജാനകി മകള 61

3 ശിവൻ മകന 58

4 കഷൻ മകന 55

5 ബാബ മകന 51
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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 3 -317 /2022 13-01-2022
 
 െകായിലാണി താലകില   വിയര വിേലജില  പളിയേഞരി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനകമാരി d/

o  നാരായണൻ  കറളിതാഴ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന അനീഷ െക ടി , കറളിതാഴ ,പളിയേഞരി ,മചകന് പി ഒ ,

േബാധിപിച അേപക   വി  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

02-09-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനീഷ െക ടി മകന 41

2 അനപ െക ടി മകന 38
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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-200/2022 17-01-2022
 
 െകായിലാണി താലകില   തിെകാടി വിേലജില  തേകാടർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലീമ d/

o  അബള   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െമായീൻ , പടിഞാെറ ആനകണി തിേകാടി പി ഒ ,  ഈ ഓഫീസിൽ േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാൾ    14-07-2001  -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:ജി2-39/2022 10-01-2022
 
 െകായിലാണി താലകില   അേതാളി വിേലജില   െകാങനർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള

ള ഹാജി s/o െമായീൻ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    മസഫ ടി , തേചാറകൽ െകാങനർ ,ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-07-1967 -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 അബള മകന 83

2 അബറഹിമാൻ മകന 74

3 െമായീൻ മകന 70

4 അബൾ കാദർ മകന 68

5 സൈബദ (മരണെപട  മകൻ ഹൈസെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 56

6 മഹമദ ഹൈസൻ (മരണെപട  മകൻ ഹൈസെൻറ മകൻ) പൗതൻ 31

7 അലി ഹൈസൻ (മരണെപട  മകൻ ഹൈസെൻറ മകൻ) പൗതൻ 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇമിചാമിന മകള 90

2 െസെനബ മകള 85

3 മഹമദ മകന 77

4 നബീസ മകള 75
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നമര:ജി3-298/2022 17-01-2022
 
 െകായിലാണി താലകില   തറയര വിേലജില തറയർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ കണൻ s/

o  കണൻ,    പാലയാടി  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   സമ , പാലയാടി ഹൗസ, പേയാളി അങാടി പി ഒ, ഈ  ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച

അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-12-2021  -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:ജി2-44/2022 10-01-2022
 

5 സഹറ ടി െക മകള 71

6 അലി ടി മകന 68

7 മസഫ ടി മകന 64

8 അബൾ റഷീദ (മരണെപട മകൻ െമായീൻേകായയെട
മകൻ)

പൗതൻ 56

9 നാസില  (മരണെപട മകൻ െമായീൻേകായയെട മകൾ) പൗതി 54

10 അബൾ മനീർ  (മരണെപട മകൻ െമായീൻേകായയെട
മകൻ)

പൗതൻ 51

11 മഹമദ നാസർ  (മരണെപട മകൻ െമായീൻേകായയെട
മകൻ)

പൗതൻ 49

12 ലീഹത് പി െക  (മരണെപട മകൻ െമായീൻേകായയെട
മകൾ)

പൗതി 45

13 ആയിഷ ഒ (മരണെപട മകൻ അബേകായയെട ഭാര്) മകെന ഭാര് 67

14 സലീം എം െക (മരണെപട മകൻ അബേകായയെട മകൻ) പൗതൻ 49

15 സമീർ (മരണെപട മകൻ അബേകായയെട മകൻ) പൗതൻ 45

16 െസമീം (മരണെപട മകൻ അബേകായയെട മകൻ) പൗതൻ 38

17 റഖിയ (മരണെപട മകൻ ഹാറണിെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 64

18 റിഷാന  (മരണെപട മകൻ ഹാറണിെൻറ മകൾ) പൗതി 39

19 റിൽഷിദ  (മരണെപട മകൻ ഹാറണിെൻറ മകൻ) പൗതൻ 34

20 സഹറ (മരണെപട മകൾ ആയിെശയെട മകൾ) പൗതി 67

21 കഞഹമദ  (മരണെപട മകൾ ആയിെശയെട മകൻ) പൗതൻ 65

22 അബളകടി  (മരണെപട മകൾ ആയിെശയെട മകൻ) പൗതൻ 64

23 ജമീല ടി െക  (മരണെപട മകൾ ആയിെശയെട മകൾ) പൗതി 60

24 അഷറഫ ടി െക  (മരണെപട മകൾ ആയിെശയെട മകൻ) പൗതൻ 56

25 വഹീദ  (മരണെപട മകൾ ആയിെശയെട മകൾ) പൗതി 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സമ ഭാര് 56

2 േദവ പസാദ ആർ പി മകന 19
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 െകായിലാണി താലകില   ചങേരാത്  വിേലജില  കനാടി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിത ക

െ  െക  w/o  സധാകരൻ  പി  പി   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  സധാകരൻ പി പി , പതിയപറമിൽ,  കടിയങാട പി ഒ, ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച

അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    18-02-2021  -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:ജി2-185/2022 10-01-2022
 
 െകായിലാണി താലകില െചറവണർ  വിേലജില െചറവണർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകി അമ

മ w/o അപകടി നമ്ാർ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നേരനൻ െക പി , അനശ്ര, െചറവണർ പി ഒ ,ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ

28-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയള െവനം

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:ജി2-40/2022 10-01-2022
 
  െകായിലാണി  താലകില    ഇരവടര  വിേലജില  കിഴിഞാണ്ം  േദശത്  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ

േഗാപിനാഥൻ  നായർ  വി  s/o  േവലായധ  കറപ്     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാധ എ , സംഗീത,  േപരാമ പി ഒ, ഈ  ഓഫീസിൽ

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2021  -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സധാകരൻ പി പി ഭരതാവ 64

2 നീരജ എസ മകന 26

3 നിർമൽ എസ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നേരനൻ െക പി മകന 60

2 ചനിക െക പി മകന 57

3 ഇനിര െക പി മകള 52

4 ജയചനൻ െക പി മകന 44
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധ എ ഭാര് 76

2 സംഗീത ജി നായർ മകള 50

3 േശാഭിത ജി നായർ മകള 47
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XncpØ¬ ]ckyw

(1)

\º¿ 7301/2022-K4. 2022 P\p-hcn 23.

2˛11˛2021˛mw Xob-Xnbnse tIcf Kk‰v \º¿ 43˛¬ (hmeyw X, ]m¿´v III) IΩo-j-W-td‰v

Hm^v em‚ v dh\yq  hn`m-K-Øn¬ t]Pv \º¿ 10484˛¬ ^b¬ \º¿ 7301/2021-K4  Bbn

{]kn≤s∏Sp -Ønb  ]c-kyØn¬ ]tc-X-bmb Fw. s]Æq´n  F∂-h-cpsS Ah-Im-in-I-fmbn

{Ia \º¿ 6, 7 Bbn Xmsg t]cv tN¿Ø-hsc Dƒs∏-Sp-Øm≥ hn´p-t]m-bn-cp-∂p. Bb-Xn-\m-¬

Ch-sc-IqSn Dƒs∏-SpØn ]ckyw XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

  {Ia-\-º¿ 6. F≥. hnim-e-Ip-am¿-˛-a-c-W-s∏´ aIƒ tZh-In-bpsS aI≥˛hb v 48.

{Ia-\-º¿ 7. F≥. hnt\mZv-Ip-am¿-˛-a-c-W-s∏´ aIƒ tZh-In-bpsS aI≥˛hb v 46.

(2)

\º¿ 565/2022-K4. 2022 P\p-hcn 23.

19˛1˛2021˛mw Xob-Xnbnse tIcf Kk‰v \º¿ 3˛¬ (hmeyw X, ]m¿´v III) IΩo-j-W-td‰v

Hm^v em‚ v dh\yq  hn`m -K -Øn¬ t]Pv \º¿ 503, 21 -˛mw {Ia -\ -º-cmbn {]kn-≤o -I -c n®

sIUnkv 17311/2020-K4,  ^b-en¬ Ah-Im-in -bmb {Ia \º¿ 4˛¬ ‘eoe Xq∆m-´p-Xm-gØv ’
F∂p≈Xv  ‘joe Xq∆m-´p-Xm-gØv ’ F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(3)

\º¿ 717/2022-K4. 2022 P\p-hcn 23.

16˛2˛2021˛mw Xob-Xnbnse tIcf Kk‰v \º¿ 7 (hmeyw X, ]m¿´v III) IΩo-j-W-td‰v

Hm^v em‚ v dh\yq  hn`m-K-Øn¬ t]Pv \º¿ 228, {Ia-\-º-¿ 75 Bbn sIUnkv 20765/2020-K4
{]kn-≤o-I-cn® ]c-ky-Øn¬  {Ia \º¿ 2˛¬ Ah-Im-in-bpsS t]cv ‘A¿®\ _m_p, F≥. sI.’
F∂v sX‰mbn {]kn -≤o -I -c n -®Xv ‘A¿®\ _mep,  F≥. sI. ’ F∂v XncpØn

hmbn-t°≠-Xm-Wv.

-(4)

\º¿ 677/2022-K4. 2022 P\p-hcn 23.

27˛4˛2021˛mw Xob-Xnbnse tIcf Kk‰v \º¿ 17 (hmeyw X, ]m¿´v III) IΩo-j-W-td‰v

Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-K-Øn¬ t]Pv \º¿ 107, 108˛¬, 39-˛mw {Ia-\-º-¿  sIUnkv 17202/2020-K3
Bbn {]kn-≤o-I-cn® ]c-ky-Øn¬  {Ia \º¿ 2˛¬ Ah-Im-in-bpsS t]cv ‘hn\ojv iymw hnizw’
F∂p≈Xv ‘kn\njv iymw hnizw’ F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq°m^okv, (H∏v)
tImgn-t°mSv. Xlio¬Zm¿.
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ Pn1˛5847/2021. 2022 P\p-hcn 10.

12-˛10-˛2021-˛se tIcf Kk‰v \º¿ 40˛¬ (hmeyw X, ]m¿´v˛III)  I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v
dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 8263-˛¬ {]kn-≤o-I-cn® ta¬ \º¿ ]c-ky-Øn¬  Ah-Im-in-I-fn¬
{Ia-\-º¿ 3˛se-kn≥ Fkv. atK-jv-˛10 amkw F∂-bmsf IqSn Dƒs∏-SpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
sImbnem≠n. Xl-io¬Zm¿.
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