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NOTICE

 
നമര:ജി1-8728/2021 10-01-2022
 
 െകായിലാണി താലകില   മടാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമാള w/o പാചർ  വനഖം േദശം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന സകമാരൻ ,  കകവയൽകനി,  കടലർ വനഖം േബാധിപിച അേപക  മടാടി   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2019 -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:ജി3-8065/2021  21-01-2022
 
 െകായിലാണി താലകില   ഇരിങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ s/o കങൻ  മലയിൽ ഹൗസ

, അയനികാട േദശം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് അനിത , മലയിൽ ഹൗസ, അയനികാട പി ഒ േബാധിപിച അേപക   ഇരിങല

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:ജി2-505/2022 21-01-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞികണാരൻ മകന 64

2 സകമാരൻ മകന 61

3 േദവി മകള 58

4 സരസ മകള 47

5 ബിന മകള 43

6 സതി മകള 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിത ഭാര് 49

2 അമൽ രാജ മകന 24

3 അഖിൽ രാജ മകന 14
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 െകായിലാണി താലകില  േമഞാണ്ം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി എൻ പി w/o ശങരൻ

േമഞാണ്ം  േദശം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന രാജൻ , നായർ പറേമൽ, േപരാമ   േബാധിപിച അേപക   േമഞാണ്ം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    28-01-2010  -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:ജി2-504/2022  21-01-2022
 
  െകായിലാണി  താലകില   േമഞാണ്ം   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതഗിരി  പി  െക s/o

െകെലാസം വി എ   േമഞാണ്ം  േദശം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ഉഷാഗിരി , േകാമള വിലാസം  േപരാമ പി ഒ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-11-2021  -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. 

 
നമര:ജി2-512/2022 22-01-2022
 
 െകായിലാണി താലകില   എരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ നായർ െക s/o ദാേമാദര

ൻ  കിടാവ,   കേലാട  േദശം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ഗിരീനൻ സി െക ,  ചാമകനമൽ,  കേലാട, േപരാമ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-11-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജൻ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാഗിരി ഭാര് 62

2  െകെലാസ  ഗിരി പി ആർ മകന 37

3 േജ്ാതി ഗിരി പി ആർ മകള 40
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നമര:ജി2-186/2022 22-01-2022
 
 െകായിലാണി താലകില   എരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ െക ടി s/o കണാരൻ,

എരവടർ േദശം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് േദവി , കണേങാടതറമൽ, എരവടർ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക  എരവടര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    11-07-2020  -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:ജി2-506/2022 22-01-2022
 
  െകായിലാണി  താലകില  േമഞാണ്ം   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നവീൻ എൻ എൻ s/o

നാരായണൻ,  േമഞാണ്ം  േദശം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സജിത എം,  പനചാലിൽ, േപരാമ  േബാധിപിച അേപക

േമഞാണ്ം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീത സി ഭാര് 61

2 ഗിരീനൻ സി െക മകന 37

3 സധീനൻ സി െക മകന 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േദവി ഭാര് 51

2 സീമ മകള 34

3 രമ് മകള 32

4 സരമ് മകള 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജിത എം ഭാര് 42

2 ശിവദ എൻ എൻ മകള 9

3 ശിവലയ എൻ എൻ മകള 6

4 വസന മാതാവ 68
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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
നമര:G3-8586/2021   01-02-2022
 
 െകായിലാണി താലകില   െചേങാടകാവ വിേലജില േമലർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എ

ബാലകഷണൻ  നായർ  s/o  കഞിേകളപൻ  നായർ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചേങാടകാവ വിേലജില   പേരതനെറ മകള ദീപ ഇ ,

ഇളവന, േമലര പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   െചേങാടകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില     ടിയാന 26-01-2006 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G2-631/2022  02-02-2022
 
 െകായിലാണി താലകില   െചമേനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയം w/o െസബാസ്ൻ

,  പറവകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചമേനാട വിേലജില   പേരതയെട മകള അഹിന െസബാസ്ൻ , ഇലവംമടിൽ, െചമേനാട

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2004 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G1-8621/ 2021 31-01-2022
 
 െകായിലാണി താലകില   കിഴരിയര വിേലജില നടവതർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അചതൻ s/o

പാചർ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈനന ഇളവന മകള 53

2 ദീപ ഇ മകള 51

3 അനപ കമാർ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െസബാസ്ൻ ഭരതാവ 54

2 അഹിന െസബാസ്ൻ മകള 30
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സർടിഫികറിനായി   കിഴരിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഗിരീഷ കമാർ s/o അചതൻ , ഈനൻകണി മീതൽ,

അകരം, നടവതർ  േബാധിപിച അേപക   കിഴരിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G2-510/2022  27-01-2022
 
  െകായിലാണി  താലകില    െകാഴകൂര  വിേലജില  വിളയാടർ   േദശത്   താമസിചവരെവ      അനരിച

ുേപായ  േഗാപാലൻ s/o കണാരൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െകാഴകൂര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര്    പസന , േകാമത് മീതൽ, ഇരിങത

ത പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   െകാഴകൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന     19-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G2-507/2022   27-01-2022
 
  െകായിലാണി  താലകില    െകാഴകൂര  വിേലജില  എളമിലാട  േദശത്   താമസിചവരെവ  അനരിച

േപായ  കഞബള വി  എം  s/o  െമായതീൻ ഹാജി     എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാഴകൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകള റജിയ വി എ

ം  , കിളിയിനകണി, ഇരിങത് പി ഒ േബാധിപിച അേപക   െകാഴകൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-09-2017 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില 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 ഗിരീഷ കമാർ മകന 54

2 മേനാജ മകന 49

3 അനീഷ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പസന ഭാര് 53

2 പജിഷ മകള 37

3 പിൻസി മകള 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:G1-8617/ 2021   27-01-2022
 
 െകായിലാണി താലകില   പേയാളി വിേലജില േമലടി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജനാർദനൻ s/o

േകശവൻ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേയാളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നാരായണി w/o ജനാർദനൻ , ബിജിനിവാസ , പേയാളി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-04-2000 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

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 കഞിപാത ഭാര് 52

2 റബീഅ വി എം മകള 28

3 റജിയ വി എം മകള 33

4 അമദ ഇ സേഹാദരൻ 65

5 നഫീസ സേഹാദരി 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി ഭാര് 74

2 ബിജേമാൻ മകന 50

3 ബിജിേമാൾ മകള 49
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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 2-447/2022 21-01-2022
 
  െകായിലാണി  താലകില   െകാഴകൂര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േദവി  െകാലിയിൽ,

W/o കഞിരാമൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട  മകന സനൽ എ െക,  ആശാരികണി,  ഇരിങത്  പി  ഒ   േബാധിപിച  അേപക

െകാഴകൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-11-2021 -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 3-7843/2021 10-01-2022
 
 െകായിലാണി താലകില   വിയര വിേലജില മരളർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകായസൻകടി, S/

o മമദ,  മറിയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന റഫീഖ, മറിയം വീടിൽ ഹൗസ, മരളർ, മടാടി പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   വിയര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    29-07-2006  -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:ജി 1-8685/2021 01-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സ്പന എ െക മകള 44

2 സീന എ െക മകള 42

3 സനീഷ കമാർ എ െക മകന 40

4 സനൽ എ െക മകന 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നബീസ ഭാര് 66

2 അഷറഫ മകന 50

3 റഫീഖ മകന 44
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  െകായിലാണി  താലകില   പനലായനി   വിേലജില പനലായനി  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

േഗാപാലൻ,  കനിയിൽ, പനലായനി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന വതൻ േഗാപാലകം, പനലായനി  േബാധിപിച അേപക

പനലായനി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-1981  -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:ജി 2-8495/2021 31-01-2022
 
 െകായിലാണി താലകില   േമപയര വിേലജില േമപയർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാമിന, W/

o  കഞമദ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള ജമീല വി െക, വടകയിൽ താെഴ കനി, േമപയർ  േബാധിപിച അേപക   േമപയര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-07-2021  -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. 

 
നമര:ജി 3-513/2022 27-01-2022
 
 െകായിലാണി താലകില   െചേങാട്കാവ  വിേലജില േമലർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ,

S/o  ചാതടി,   മാവിളിപറതട്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് സേലാചന, മാവിളിപറതട്, േമലർ പി ഒ   േബാധിപിച

അേപക   െചേങാട്കാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-09-2021 -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 ലീല മകള 62

2 േശാഭന മകള 60

3 േബബി മകള 56

4 വതൻ മകന 55

5 പഷപ മകള 54

6 നിർമല മകള 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജമീല വി െക മകള 48
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2-569/2022 25-01-2022
 
 െകായിലാണി താലകില   െചേങാടകാവ വിേലജില എടകളം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമത ട

ി വി, S/o ബായൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ  മകന  ഫിേറാസ  തരതിവയലിൽ,  എടകളം  പി  ഒ  ,  േബാധിപിച  അേപക

െചേങാടകാവ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-1987  -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 സേലാചന ഭാര് 62

2 ശീജിത്കമാർ എം പി മകന 48

3 ജീവിനിത് എം പി മകന 45

4 ശീജിനിത് എം പി മകന 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ ഭാര് 71

2 െഫസൽ മകള 54

3 സാദത് മകന 51

4 ഷാഹിദ മകന 47

5 ഫിേറാസ മകന 46

6 റസീന (മരണെപട മകൻ സാദികിെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 41

7 റാസിഖ (മരണെപട മകൻ സാദികിെൻറ മകൻ) പൗതൻ 22

8 റസൽ (മരണെപട മകൻ സാദികിെൻറ മകൻ) പൗതൻ 20

9 റസല (മരണെപട മകൻ സാദികിെൻറ മകൻ) പൗതൻ 16

10 ഷകീല (മരണെപട മകൻ നാസറിെൻറ ഭാര് മകെന ഭാര് 43

11 ഷഹീൻ (മരണെപട മകൻ നാസറിെൻറ മകൻ) പൗതൻ 23

12 സമീൻ (മരണെപട മകൻ നാസറിെൻറ മകൻ) പൗതൻ 19

13 ഷിഖാൻ (മരണെപട മകൻ നാസറിെൻറ മകൻ) പൗതൻ 17

14 റകസാന മകള 54

15 നൗഫൽ മകന 52

16 നവാസ മകന 49

17 റഹത്  (മരണെപട മകൻ അഷറഫിെൻറ ഭാര് മകെന ഭാര് 47

18 അർഷാദ (മരണെപട മകൻ അഷറഫിെൻറ മകൻ) പൗതൻ 29

19 അംസത്  (മരണെപട മകൻ അഷറഫിെൻറ മകൾ) പൗതി 25

20 അസഹർ  (മരണെപട മകൻ അഷറഫിെൻറ മകൻ) പൗതൻ 23

21 ആഷിഖ  (മരണെപട മകൻ അഷറഫിെൻറ മകൻ) പൗതൻ 18
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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
നമര:776/2022 22-02-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   ഉേല്രി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരശന എം S/O മാധവന മതട

വീട , ഒറവില (പി ഒ)  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങളകായി  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉേല്രി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വതല , മതട വീട , ഒറവില (പി ഒ) ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള  ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKKDY/769/2022-G3 01-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   അവിടനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലന േശാഭ നിവാ

സ , കണാടിെപായില ,പനത് പി ഒ ,േകാഴിേകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ സരകാര ആവശ്ങളക്

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അവിടനൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജി െക പി

, േശാഭ നിവാസ , കണാടിെപായില ,പനത് പി ഒ , നടവണര , േബാധിപിച അേപക   അവിടനൂര വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില   അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില 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 വതല  െക െക ഭാര് 42

2 അൈദ്ത എസ വി മകന 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലകി െക െക ഭാര് 58

2 ഷാജി െക പി മകന 43

3 ഷിജ െക പി മകന 42

4 രമ് െക പി മകള 39

5 ലിേഗഷ െക പി മകന 35

6 സലീഷ െക പി മകന 31
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നമര:TLKKDY/953/2022-G3 28-01-2022
 
 െകായിലാണി താലകില   പനലയാണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപി S/O കണനകഞ്

പളിപറമില, ഐസ പാനറ േറാഡ, െകായിലാണി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സരകാര ആവശ്ങളക്

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനലയാണി വിേലജില   പേരതനെറ മകള രഗിണി ,

പളിപറമില,  ഐസ പാനറ േറാഡ,  െകായിലാണി  ,  േബാധിപിച  അേപക   പനലയാണി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-1990 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില 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 രഗിണി മകള 61
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