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Kozhikode District
Quilandy Taluk
NOTICE

18-02-2022

നമര:458/2022

െകായിലാണി താലകില പേയാളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േഗാപാലൻ െതെക
ഇേയാതംകറി, പേയാളി പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് രജിേസഷൻ ആവശ്തിന ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേയാളി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് നാരായണി, െതെക
ഇേയാതംകറി, പേയാളി പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക പേയാളി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ
നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 20-03-1996 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മാതാപിതാകൾ 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
1
2
3
4

േപര
നാരായണി
പിയംവദ
അഭയൻ
സേനാഷ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന
മകന

വയസ
69
50
48
45

18-02-2022

നമര:TLKKDY/8712/2021-G1

െകായിലാണി താലകില െചെങാടകാവ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രാഘവൻ പി.െക പാവറകണ
ി െഹൗസ, എടകളം പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി െചെങാടകാവ വിേലജില പേരതനെറ മകള ഷീബ പി.െക, പാവറകണി െഹൗസ, എടകളം പി.ഒ ,
േബാധിപിച അേപക െചെങാടകാവ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 13-04-1997 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മാതാപിതാകൾ 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
1
2
3
4

േപര
മാധവി. പി.െക
ഷീബ. പി.െക
ഷിബ. പി.െക
ഷിബിന.വി.വി

നമര:TLKKDY/8714/2021-G1
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വയസ
72
49
45
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െകായിലാണി താലകില മടടി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േഗാവിനൻ പി.െക പീടികകണി െഹൗസ
ചിങപരം പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി മടടി വിേലജില പേരതനെറ മകന മേനാജ, പീടികകണി െഹൗസ ചിങപരം പി.ഒ , േബാധിപിച
അേപക മടടി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 15-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. .. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില
ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30
ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം
ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
ലളിത
2
ശിവദാസൻ
3
മേനാജ

േപര
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Kozhikode District
Quilandy Taluk
NOTICE

18-02-2022

നമര:TLKKDY/8600/2021-G1

െകായിലാണി താലകില െചമേഞരി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കദീശമ പേടാളിതാെഴ െഹൗസ
തിരവങർ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി െചമേഞരി വിേലജില പേരതയെട മകന മഹദ. എച്.എം, പേടാളിതാെഴ െഹൗസ തിരവങർ,
േബാധിപിച അേപക െചമേഞരി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 08-05-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മാതാപിതാകൾ 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
1
2
3
4
5
6
7
8

േപര
കാദർകടി
മഹമദലി
ആയിഷബി
അബൾ അസീസ
കഞിെമായീൻകടി
അബൾ റസാഖ
മഹദ
സഫിയ

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

വയസ
69
67
64
61
59
55
52
50
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Kozhikode District
Quilandy Taluk
NOTICE

18-02-2022

നമര:TLKKDY/1101/2022-G3

െകായിലാണി താലകില വിയര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശരത്.െക.െക S/o ശിവദാസ
ൻ കേന്ാറ മലയിൽ, െകാലം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വിയര വിേലജില പേരതനെറ മാതാവ രമണി, കേന്ാറ മലയിൽ, െകാലം,
േബാധിപിച അേപക വിയര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-01-2022 -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
1
രമണി. ടി
2
ആദിത്. െക.ആർ
3
അദിനാഥ. എ. എസ

േപര

This is a digitally signed Gazette.
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മാതാവ
ഭാര്
മകന

വയസ
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26
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Kozhikode District
Quilandy Taluk
NOTICE

18-02-2022

നമര:TLKKDY/8720/2021-G1

െകായിലാണി താലകില െചമേഞരി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രസിത W/o ധർമരാജ
് പതവനംകനി െഹൗസ, തിരവങർ പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െചമേഞരി വിേലജില പേരതയെട ഭരതാവ ധർമരാജ, പതവനംകനി െഹൗസ,
തിരവങർ പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക െചമേഞരി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-10-2018 -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.
കമ നമര
1
ധർമരാജ
2
ആദ് രാജ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭരതാവ
മകള

വയസ
49
14

19-02-2022

നമര:TLKKDY/8955/2021-G1

െകായിലാണി താലകില പനലയാണി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ചനൻ െക.െക S/o മാധവ
ൻ ജയശീ നിവാസ, മണമല, െകായിലാണി പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പനലയാണി വിേലജില പേരതനെറ മകന അജയ ചനൻ,
ജയശീ നിവാസ, മണമല, െകായിലാണി പി.ഒ , േബാധിപിച അേപക പനലയാണി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 24-10-2021 -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
1
േഹമലത
2
ജയ. സി.എച്
3
അജയ ചനൻ

േപര

വയസ
57
39
26

19-02-2022

നമര:TLKKDY/428/2022-G3
െകായിലാണി താലകില

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന

കിഴരിയര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ബാലൻ നായർ S/o േകള നാ
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യർ േപരടി മീതല െഹൗസ നടവതർ പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കിഴരിയര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് േദവകി, േപരടി മീതല െഹൗസ നടവത
ർ പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക കിഴരിയര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-06-2004 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മാതാപിതാകൾ 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
1
2
3
4
5
6

േപര
േദവകി
ഉണികഷൻ
രേമശൻ
ശിവൻ
പീത
ദിേനഷ കമാർ
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന
മകന
മകള
മകന

വയസ
73
57
54
48
45
38
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Kozhikode District
Quilandy Taluk
NOTICE

21-02-2022

നമര:TLKKDY/672/2022-G3

െകായിലാണി താലകില േകാടര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ചാതകടിനായർ S/o ഉണി നായ
ർ െകാണം വളികണി (ശാനി െഹൗസ), നടവണർ തിരേവാട പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ
ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി േകാടര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര്
കടിമാള അമ, പഴകലിടം, െവണിേയാട, േകാടതറ പി.ഒ ൈവതിരി, േബാധിപിച അേപക േകാടര വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 17-11-2019 -ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
മാതാപിതാകൾ 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
1
കടിമാള അമ

േപര
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ഭാര്

വയസ
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6699

Revenue Department

22nd February 2022

____________________________________________________________________________________________________________________________

Kozhikode District
Quilandy Taluk
NOTICE

10-02-2022

നമര:ജി3-932/2022

െകായിലാണി താലകില ഉളിേയരി വിേലജില െകായകാട േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഗിരീഷ
് കമാർ െക S/o. ഉണി നായർ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ദിവ് െക , േകേളാത്, െകായകാട, ഒറവിൽ േബാധിപിച അേപക വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 2610-2021 -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
1
തങ െക
2
ദിവ്
3
ഗായതി

േപര

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

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മാതാവ
ഭാര്
മകള
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Kozhikode District
Quilandy Taluk
NOTICE

22-02-2022

നമര:TLKKDY/1156/2022-G3

െകായിലാണി താലകില വിയര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ നിഷാന് കമാര യ.െക േദവിക െഹൗസ
, ഊരാംകനമല, െകാലം പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വിയര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ജസ.െക.ടി, േദവിക െഹൗസ, ഊരാംകനമല,
െകാലം പി.ഒ , േബാധിപിച അേപക വിയര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 04-01-2022 -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
1
2
3
4

േപര
കമല പി.വി
ജസ.െക.ടി
നനിത എസ. േദവ
ൈനനിക എസ േദവ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മാതാവ
ഭാര്
മകള
മകള

വയസ
63
36
14
07
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