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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-5427/2021 08-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ അസീസ,  വാടിയിൽ,

കലായ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െസമീന , വാടിയിൽ,  കലായ, ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക   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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െസമീന മകള 42

2 അനസ അസീസ മകന 34

3 പി പി റയഹാനത് ഭാര് 62
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-14/2022 10-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമദാസന സി ആതിരപളത

ത പറമ്കേചരികന്,െപാകന്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള സിതാര പി വി, ആതിരപളത് പറമ്

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2021 -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:K3-102/22 10-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ പി പനലകത് െഹൗസ

പാറകലരാമനാടകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാ

ശ സർടിഫികറിനായി    രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അംജതഖാന, പനലകത് െഹൗസപാറകല

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2019 -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:ക3-100/2022 10-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സ്രണ കമാരി പി വി ഭാര് 62

2 സിതാര പി വി മകള 26

3 ആതിര പി വി മകള 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ ഭാര് 60

2 അംജതഖാന മകന 40

3 ഇരഷാദ മകന 41

4 സീനത് മകള 38
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  േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി ശാനിനി െഹൗസ

കാരപറമ്  പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതയെട മകള പി ശീന, ഹരിതകാരലിങ്േരാഡകാരപറമപ പിഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-03-2020  -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:െക3-104/22 10-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരന എ അയനികല െഹൗസ

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സതീശന, അയനികല െഹൗസ, അഞിലം

പറമ്,അരകിണര പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-11-2016  -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:ക3-106/2022 10-02-2022
 
  േകാഴിേകാട താലകില   --select-- വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ േകാടവയല െഹൗസ

എടകാട  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   --select-- വിേലജില   പേരതയെട മകള തങമണി െക.വി, േകാടവയല െഹൗസഎടകാട പി.ഒ,

േബാധിപിച അേപക   --select-- വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രഘരാജ പി മകന 66

2 ഷീബ പി മകള 65

3 മീന കമാരി പി മകള 61

4 ബീന പി മകള 59

5 ശാനിനി പി മകള 57

6 ഷീല പി മകള 55

7 ശീന പി മകള 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സതീശന മകന 48

2 േഷബ മകള 46

3 ദിേനശന മകന 44
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താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ക3-109/22 10-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരന േവേങരി െഹൗസ

െചറവണര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറവനര വിേലജില    മകന മേനാജ വി, േവേങരി െഹൗസെചറവണര, േബാധിപിച അേപക

െചറവനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-2001  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയന െക.വി മകന 61

2 സമതി മകള 59

3 ലളിത മകള 58

4 രേമശന മകന 54

5 തങമണി മകള 51

6 ഘീത െക.വി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കാരത്ായനി വി ഭാര് 72

2 മേനാജ വി മകന 48

3 സ്പ മകള 46
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-38/2022 10-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ സാദിരി എന പി ഇശല

19/511ചാലപറം.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നഗരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സിയാഫ മഹമദ സാദിരി,  ഇശല19/511ചാലപറം.പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-98/2022 10-02-2022
 
  േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മംഗളദാസ  26/939  എ,

ഐ.ടി.ഐ േറാഡ,  േഗാവിനപരം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വളയനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ശീലത പി,  മംഗള,  േഗാവിനപരം,

േബാധിപിച അേപക   വളയനാട 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. 

 
നമര:െക3-13/2022 10-02-2022
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    വളയനാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അബ റഹിമാന  എ ടി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പസീനിയ ഭാര് 45

2 സിയാഫ മഹമദ സാദിരി മകന 22

3 സഹ സേലഖ സാദിരി മകള 19

4 അെസയന മഹമദ സാദിരി മകന 15

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീലത പി                   രണാം ഭാര് 65

2 േഗാകല എം.ദാസ മകന 38
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അനഷാസമണാങടവകിണാേശരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള അനഷ എ ടി, മണാങടവകിണാേശരി,

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

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക3-36/2022 10-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങം ടി െക അഞലികഴിവല

ഗംേഗാതി,െകാേമരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വളയനാട  വിേലജില    പേരതയെട  മകന  പഷീദ  കമാര  ടി  െക,  അഞലികഴിവല

ഗംേഗാതി,െകാേമരി, േബാധിപിച അേപക   വളയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2021  -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:െക3-34/2022 10-02-2022
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   കടലണി  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  മീനകി  തിരമലമല

കാരാകളിപറമ്മണര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതയെട മകന അേശാകന പി, നനനംമണര, േബാധിപിച അേപക

കടലണി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-1998  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നെസെബ െക ഭാര് 47

2 അനഷ എ ടി മകള 31

3 അനഷാദ റഹിമാന എ ടി മകന 27

4 അജഫല റഹിമാന എ ടി മകന 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പമീള മകള 58

2 പദീപ കമാര ടി െക മകന 56

3 പഷീദ കമാര ടി െക മകന 49
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അേശാകന പി മകന 56

2 പദീപ െപരംെകാലനെതാടി മകന 54

3 േദവരാജന പി മകന 51
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-31/2022 10-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.െക ആയിശബി മഠതില

െഹൗസ, െകാേമരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന അബറഹിമാന പി.െക, മഠതില െഹൗസ, െകാേമരി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-1998 -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:ക3-40/2022 10-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസ പി കനമല െഹൗസ, ചാലിയ

ം പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിപിനന പി, കനമല െഹൗസ, ചാലിയം പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കടലണി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-06-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അഹമദ പി.െക മകന 31

2 അബറഹിമാന പി.െക മകന 67

3 മസഫ പി െക മകന 63

4 ഹാരിസ ടി           25.3.2013-ല മരണെപട മകള പി.െക
കദീജ എനവരെട മകന

പൗതൻ 50

5 ആയിഷ ടി പൗതി 45

6 ഹബീബ ടി പൗതി 41

7 ഹാരിഫ ടി പൗതി 38

8 ഹഫത് ടി പൗതി 35

9 ഫസീല ഷാനവാസ ടി പൗതി 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിമല ഭാര് 69
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നമര:K3-43/22 10-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇമിചായിഷബി പി.വി 16/203 പളിവീട

് െഹൗസ, ഇടിയങര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നഗരം വിേലജില   പേരതയെട പൗതൻ ആലിേകായ, പളിവീട െഹൗസ, ഇടിയങര, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-1997  -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:K3-97/22 10-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ടി മമദ േകായ തസീന

േകാേടജ, പതിയങാടി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന കമറദീന വി.പി.എം, തസീന േകാേടജ, പതിയങാടി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-11-2021 -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. 

2 പദീപ പി മകന 50

3 വിപിനന പി മകന 45

4 ബിജ പി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹയദീന മകന 78

2 ൈസനബി മകന 73

3 പി.വി ആലിേകായ                            മരണെപട മകള
പാതമബിയെട മകന

പൗതൻ 68

4 പി.വി അബല മാലിക് പൗതൻ 64

5 പി.വി അബള സമദ പൗതൻ 61

6 പി.വി മഹമദ യനസ പൗതൻ 60

7 പി.വി സൈഹല അനസാരി പൗതൻ 58

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ നിഷ വി.പി.എം ഭാര് 67

2 കമറദീന  വി.പി.എം മകന 47

3 തസലീന മകള 45

4 അകര അലി വി.പി.എം മകന 43

5 മഹമദ യാസി പി.ടി മകന 40
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നമര:െക3-42/2022 10-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കതിയമ െക പി പറാേഞരിപാടം

ചാലിയം.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതയെട മകന െമഹറഫ ടി, പറാേഞരിപാടംചാലിയം.പി.ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-12-2014  -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. 

 
നമര:െക3-35/2022 10-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിവാകരന െക പതതളികന്

മാങാവ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിരമല എം, പതതളികന്മാങാവ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2021  -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:െക3-99/2022 10-02-2022
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹലീമാബീവി  എ 41/834

രാജതിേയററിന  പിനില,  അരീകാട,  നലളം  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

6 തസീം റകിയ മകള 36

7 ഫുദീന അലി പി.ടി മകന 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ ഭരതാവ 77

2 മസഫ മകന 50

3 ൈമമന മകള 46

4 ഷരീഫ ടി മകള 42

5 െമഹറഫ ടി മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിരമല എം ഭാര് 74

2 രപ എം മകള 53

3 േരഖ എം മകള 51
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബ റഹിമാന

പി പി, പനയാംപളി െഹൗസ, രാജതിേയററിന പിനില, അരീകാട, നലളം പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   െചറവനര 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അലി അകബര മകന 62

2 അഷറഫ പി മകന 60

3 നാസര പി മകന 54

4 അബ റഹിമാന പി പി മകന 49
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKKD/525/2022-K4 10-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതേമയ കനമല െഹൗസ,

മാതറ, പി ഒ ഗരവായരപന േകാേളജ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒളവണ വിേലജില   പേരതയെട മകന ബദറദീന എന, കനമല െഹൗസ, മാതറ,

പി ഒ ഗരവായരപന േകാേളജ , േബാധിപിച അേപക   ഒളവണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2021 -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:TLKKD/617/2022-K4 28-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പജിത് കമാര ഇ എടപയില

െഹൗസ,  മകട  പി  ഒ  കേകാടി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ പതനാഭന , എടപയില െഹൗസ, മകട

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-09-2021 -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 ഫാതിമ െക ടി മകള 68

2 കഞാേതയി മകള 64

3 ബാവടി എന മകന 64

4 റാബിയ വി ടി മകള 59

5 ബീരാനേകായ എന മകന 58

6 സഫിയ എന മകള 53

7 ഖമറനീസ എന മകള 49

8 ജമീല എന മകള 49

9 ബദറദീന എന മകന 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

15th February 2022Revenue Department5863
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:TLKKD/6183/21-K4 10-02-2022
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനവലി എന കലാലയം

,േകാവര െമഡികല േകാേളജ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന സധീര ലാല, കലാലയം ,േകാവര

െമഡികല േകാേളജ പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2013 -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:TLKKD/619/2022-K4 10-02-2022
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    െചലവര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശശിധരന  െക  െക

കിഴേകകറിപറത് െഹൗസ, മായനാട പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചലവര വിേലജില    മകന സചിന െക െക, കിഴേകകറിപറത് െഹൗസ, മായനാട

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

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2021 -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:TLKKD/423/2022-K4 10-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െവേങറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനന െക പി േരഷബ െഹൗസ

്  കകഴിപാലം  ,കാരപറമ്  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവേങറി വിേലജില    മകന ബിജ െക പി, േരഷബ െഹൗസ കകഴിപാലം ,കാരപറമ്

1 െഗൗരി മാതാവ 56

2 റീത അേശാക ഭാര് 32

3 നീല ആര പജിത് മകള 03

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക സി കലാേദവി മകള 54

2 സധീര ലാല മകന 53

3 സജിത് മകന 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീജ എം സി ഭാര് 49

2 സചിന െക െക മകന 29

3 ശിലപ െക െക മകള 26
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പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   െവേങറി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2021 -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:TLKKD/426/2022-K4 10-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഏലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി േശാഭിനി കനിമല െഹൗസ

,  പതിയങാടി,  പി   ഒ.  പാവങാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏലതര വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ വസിഷന പി, കനിമല െഹൗസ,

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-10-2021 -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:TLKKD/427/2022-K4 10-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഏലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലാവതി പി പതകടിയില െഹൗസ

,  െമാകവര,  എരഞികല പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏലതര വിേലജില   പേരതയെട മകന ബിനീഷ  പി,  പതകടിയില െഹൗസ,

െമാകവര, എരഞികല പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   ഏലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2019 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഷ ഭാര് 71

2 ബിജ െക പി മകന 45

3 ബിന െക പി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െകൗസ തബ പി സേഹാദരി 74

2 ശഭപഭ പി സേഹാദരി 72

3 വസിഷന പി സേഹാദരൻ 69

4 അഗസ്ന പി സേഹാദരൻ 61

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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1 ബീന പി മകള 43

2 ബിനീഷ പി മകന 40
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKKD/428/2022-K4 11-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലചനന ശീഭവനം ,മായനാട പ

ി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െചലവര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ൈശലജകമാരി, ശീഭവനം ,മായനാട പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   െചലവര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-08-1977  -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/430/2022-K4 14-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഏലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിമലകമാര സാഗരശീ, െഹൗസ,

കിണറിങലത്  ,പതിയാപ,  പതിയങാടി  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഏലതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  പമീള  വി,

സാഗരശീ, െഹൗസ, കിണറിങലത് ,പതിയാപ, പതിയങാടി പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   ഏലതര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2021 -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/446/2022-K4 14-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പശാന്  െക വി െകാളങര വീടില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈശലജകമാരി മകള 57

2 ശീേലഖ മകള 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പമീള വി ഭാര് 56

2 ഐദിത് െക മകന 41

3 സമീഷ െക മകന 40

4 രാേകഷ െക മകന 38
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  അമതര  പറമ്  ,ഗരവായരപന  േകാേളജ  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഒളവണ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  നിഷിത സി,

െകാളങര വീടില അമതര പറമ് ,ഗരവായരപന േകാേളജ പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   ഒളവണ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-04-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKKD/523/2022-K4 14-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വലസല എം എം മപണമീതല

െഹൗസ, ഗരവായരപന േകാേളജ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒളവണ വിേലജില    ഭരതാവ മണി എം എം, മപണമീതല െഹൗസ, ഗരവായരപന

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

റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-07-2020  -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:TLKKD/524/2022-K4 14-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമദ േകായ പി പി ൈജേനാസ

വില,ഒടമ,  ഒളവണ  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഒളവണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈജേനാസ ബാബ, ൈജേനാസ

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലളിത മാതാവ 65

2 നിഷിത സി ഭാര് 41

3 ഗായതി പശാന് മകള 18

4 അശ്ിന മകന 16

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മണി എം എം ഭരതാവ 52

2 ജീഷ മ എം എം മകള 26

3 മനീഷ എം എം മകള 23
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKKD/529/2022-K4 14-02-2022
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    െവേങറി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രഞി  ഫിലിപ്  സീഫന

5/2051,േലാരഡസ  ,ഒ പി  രാമന േറാഡ,കാരപറമ്  പി  ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവേങറി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമാളിേജാണ,

5/2051,േലാരഡസ  ,ഒ  പി  രാമന േറാഡ,കാരപറമ്  പി  ഒ,  േബാധിപിച  അേപക   െവേങറി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2021 -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:TLKKD/531/2022-K4 14-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമകടി പി െക പലേങാട് െഹൗസ

,  മണികലതാഴം,  മായനാട  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചലവര വിേലജില   പേരതയെട മകന റിേനാജ പി െക, പലേങാട് െഹൗസ,

മണികലതാഴം, മായനാട പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   െചലവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-04-2018 -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 സഹറാബി  പി പി മകള 56

2 റഷീദ മകള 52

3 നസീമ പി പി മകള 50

4 െഷറീന പി പി മകള 48

5 ഷാജിത മകള 46

6 സനിത പി പി മകള 43

7 ൈജേനാസ ബാബ മകന 42

8 റംഷീന പി പി മകള 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമാളിേജാണ ഭാര് 70

2 സജ ആന രഞി മകള 38

3 പിനസ സീഫന രഞി മകന 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഷലത പി െക മകള 49
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നമര:TLKKD/1847/2022-K4 14-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാസന വി വളപില െഹൗസ,

തലകളതര പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തലകലതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭന എം  പി, വളപില െഹൗസ, തലകളതര പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-02-2018 -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:TLKKD/532/2022-K4 14-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകര മേലാല െഹൗസ

,  മഴികല,  െചലവര  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചലവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഫസല റഹാന, മേലാല െഹൗസ, മഴികല,

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

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

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKKD/533/2022-K4 14-02-2022
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി അമ ശീഭവനം, മായനാട

2 റീന സി െക മകള 47

3 റിേനാജ പി െക മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന എം  പി ഭാര് 65

2 ധനഷ വി മകള 36

3 മിഥനദാസ വി മകന 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കദീജ ഭാര് 65

2 താഹിറ മകള 49

3 റഫീക് റഹാന മകന 48

4 ഫസല റഹാന മകന 46

5 ഷമീറ മകള 42

6 ഹാജറ മകള 41
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പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 െചലവര വിേലജില   പേരതയെട മകള ൈഷലജകമാരി, ശീഭവനം, മായനാട പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   െചലവര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-01-2020  -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 ൈഷലജകമാരി മകള 57

2 ശീേലഖ മകള 52
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XncpØ¬ ]ckyw

\º¿ sI5˛468/2022. 2022 P\p-hcn 31.

1˛10˛2019˛se tIcf Kk‰v \º¿ 39˛¬ (hmeyw VIII, ]m¿´v III) IΩo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v

dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 8855˛¬ {Ia\º¿ 122 Bbn {]kn≤oI-cn® ]c-ky-Øn¬

Ah-Im-in-I-fn¬ {Ia-\-º¿ 5 ‘am[hn, amXmhv’  F∂-Xn\p ]Icw ‘Im¿Øym-b\n AΩ, amXmhv

84 hbkv’ F∂v- XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq°m^okv, (H∏v)

tImgn-t°mSv. Xlio¬Zm¿.
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