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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:K4 -10604/2021  08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില,   െചലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാർ , ചീനേഞരിപറമ്

ഹൗസ, കാകർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചലനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിജി സി െക , ചീനേഞരിപറമ് ഹൗസ, കാകർ പി ഒ ,

േചളനർ  േബാധിപിച അേപക   െചലനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-03-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത

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:K 4 -10605/ 2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില ,,  ഒളവണ വിേലജില ,   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല , മതങാളി  ഹൗസ , ഒടമ്

ര , ഒളവണ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഒളവണ വിേലജില   പേരതയെട മകന ലേതഷ  , മതങാളി  ഹൗസ , ഒടമ , ഒളവണ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2009 -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:K4 -10606/2021 11-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി മാതാവ 75

2 ലിജി സി െക ഭാര് 39

3 അൈദ്ത എൽ വി മകള 13

4 മാനസ എൽ വി മകള 05

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനൻ  എം ഭരതാവ 75

2 ലേതഷ  എം മകന 45

3 ലിഖിത  എം മകള 36
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 േകാഴിേകാട താലകില   െവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണേഗാപാലൻ സി,  കഷകപ

, കരവിേശരി  പി  ഒ ,  കാരപറമ്    എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവേങരി വിേലജില   പേരതനെറ മകള സംഗീത , കഷകപ , കരവിേശരി പി ഒ ,

കാരപറമ്  , േബാധിപിച അേപക   െവേങരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   05-06-2021 -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:K4 -10608/2021  08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  േചളനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാരിചകടി , താെഴ േകാമട് ഹൗസ

,  പാലത്  പി  ഒ  ,േചളനർ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േചളനർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േപമ , താെഴ േകാമട് ഹൗസ, പാലത് പി

ഒ ,േചളനർ  , േബാധിപിച അേപക   േചളനർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാ നസത

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:K4 -10612/2021  08-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കേകാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റസിയാബി  യാഹ ഹൗസ

,  പതിയകടവ,  നടകാവ   പി  ഒ,  േകാഴിേകാട    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേകാടി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സയിദ

ശാകിർ ഹൈസൻ ഒ പി ,  ശാറാസ െഷറിൻ, എൻ െക െക  േറാഡ, പയപളി, കേകാടി ,  ഓരികര   േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-02-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.     ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1  നെറ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതാവതി ഭാര് 63

2 സംഗീത മകള 41

3 സവിത േഗാപാലൻ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമ ടി െക ഭാര് 64

2 ൈഷജ ടി െക മകന 46

3 സഭാഷ ടി െക മകന 40

4 ൈബജ ടി െക മകന 43
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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:K4 -10615/2021  08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബി െപായിലിൽ,  കാടിൽ

പറമത്, േവേങരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവേങരി  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ബാബ , കാടിൽ പറമത്, േവേങരി , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-04-2021  -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:K4 -10616/2021  08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െവേങരി  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജൽ പി പി , പടിഞാറ

െ പരകൽ, േവേങരി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവേങരി  വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ സേരാജിനി െക , പടിഞാെറ പരകൽ, േവേങരി  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സയിദ ശാകിർ ഹൈസൻ ഒ പി ഭരതാവ 52

2 ശാബാൻ ശരീഫ ഇബ ശാകിർ മകന 07

3 ആയിശ െഷറിൻ മകള 03

4 റജബ ശരീഫ ഇബ ശാകിർ മകന 1 1/2

5 അബബകർ പിതാവ 74

6 ബീബിജാൻ മാതാവ 69

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാബ ഭരതാവ 66

2 ബിൻഷ മകള 30

3 വിപിൻ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 4-10617/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  േചളനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പജിതകമാരി  െവളകണിയിൽ

ഹൗസ,    ൈചതന്   കണങര  പി  ഒ   േചളനർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി േചളനർ വിേലജില   പേരതയെട മകള രമ്  സി െക ,

െവളകണിയിൽ  ൈചതന്  കണങര പി ഒ  േചളനർ , േബാധിപിച അേപക  േചളനർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2015  -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:െക4-10619/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിനി  െതകവീടിൽ മീതൽ

 ഹൗസ  അനേശരി  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലകളതര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പകാശൻ , േശയസ് മണാടത്

പറമ് അനേശരി പി ഒ  തലകളതർ , േബാധിപിച അേപക   തലകളതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-09-2015 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:െക4-10620/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻ  േതവർകരിയാടിൽ

ഹൗസ  തലകളതർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രശി  സി െക മകള 39

2 രമ്  സി െക മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പകാശൻ ഭരതാവ 60

2 നിഖിൽ മകന 30

3 നിമ് മകള 29
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലകളതര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഷിഗി  ടി െക , േതവർകരിയാടിൽ

ഹൗസ തലകളതർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   തലകളതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:െക4-10662/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാനമതി അമ  കനറകാവിൽ

ഹൗസ തണീർപനൽ  േവേങരി പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േവേങരി  വിേലജില   പേരതയെട മകള ഉഷാേദവി , കനറകാവിൽ ഹൗസ

തണീർപനൽ  േവേങരി പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക  േവേങരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-12-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:െക 4-10664/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  േചളനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പവീൺ എം  അമരാപരി  ഊടകള

ം പാലത് പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചളനർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീന സി വി , അമരാപരി ഹൗസ ഊടകളം പാലത് പി ഒ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനരമാർ   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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത് ഭാര് 68

2 ഷിഗി  ടി െക മകള 37

3 ഷിജി മകള 35

4 സഷമ ടി െക മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാേദവി മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:െക4-10665/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചളനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയപകാശ സി പി,   െജ പി

ഹൗസ പതിേയടത് താഴം, കണങര പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േചളനർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സമീന വി  െക ,  െജ പി  ഹൗസ

പതിേയടത് താഴം േചളനർ കണങര പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േചളനർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:െക 4-10666/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  തലകളതർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി  പടിഞാെറ നടമ

ൽ ഹൗസ തലകളതർ പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലകളതര വിേലജില   പേരതയെട മകന രാമകഷൻ , പടിഞാെറ നടമൽ

ഹൗസ തലകളതർ പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   തലകളതർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:െക4-10668/2021 08-11-2021
 

1 ലീല പി മാതാവ 65

2 ലീന സി വി ഭാര് 36

3 സായജ പി മകന 15

4 ശാവൺ  പി മകന 2

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമീന വി െക ഭാര് 53

2 വിേഘഷ സി പി മകന 29

3 അമത സി പി മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനദാസൻ മകന 62

2 രാമകഷൻ മകന 56

3 േമാഹനൻ മകന 53

4 റീജ മകള 50

5 രതി മകള 48
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 േകാഴിേകാട താലകില  േവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷദാസ  െക  െകാടേശരി ഹൗസ

് കരെവറിനി പറമ്  പാറമൽ േറാഡ മലാപറമ്  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േവേങരി  വിേലജില   പേരതനെറ മകള അപർണ െക െക ,

െകാടേശരി ഹൗസ കരെവറിനി പറമ്  പാറമൽ േറാഡ മലാപറമ്  പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   േവേങരി  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പമീള ടി ഭാര് 63

2 അപർണ െക െക മകള 32
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4 -10669/2021 08-11-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   േചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമദാസൻ ഏരംകളങര

സങീർതനം  േചവായർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േചവായര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഇ െക രേപഷ ,  സങീർതനം

ൈഡവിംഗ സൾ േറാഡ േചവായർ പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   േചവായര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:െക4 -10670/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജലകി െക എം  ചാലിൽ

പറമിൽ ഹൗസ മലാപറമ്   പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചവായര വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി വതല െക എം , നങാരി ശീ

ൈവശാഖം വഴിേപാക് െനലിേകാട , േബാധിപിച അേപക   േചവായര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:െക4 -10671/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി രഗമിണി അമ  അഞലി സ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വനജ പി െക ഭാര് 72

2 രജീഷ ഇ െക മകന 50

3 രശി ഇ െക മകള 45

4 രേപഷ ഇ െക മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതല  െക എം സേഹാദരി 70

2 തങമണി െക എം സേഹാദരി 66
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ി  എച്  േകാളനി  െവളിമാടകന്   േമരികന്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചവായര വിേലജില   പേരതയെട മകള വി ചനേലഖ ,

അഞലി E3/133 സി എച് േകാളനി േമരികന് പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   േചവായര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2020  -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:െക4-10672/2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗീത ഫിലിപ്,  33/3569, ആവാസ

്  െകാടിേയരി  പറമ്  േചവായർ  േചവരമലം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചവായര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േഡവിഡ ഫാങ്

ലിൻ ഫിലിപ്സ , ആവാസ െകാടിേയരി പറമ് േചവരമലം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േചവായര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2021 -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:െക 4-10673/ 2021 08-11-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനകമാരി  വിരപിൽ  െപരമിന

 തവാട്    േചവായർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചവായര വിേലജില   പേരതയെട മകന പേമാദ പി ടി , െപരമിന  തവാട്  ഹൗസ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-04-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി നളിനി മകള 65

2 വി രാേജനൻ മകന 63

3 സാവിതി മകള 61

4 വി ചനേലഖ മകള 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഡവിഡ ഫാങ് ലിൻ ഫിലിപ്സ ഭരതാവ 83

2 സധീപ ഫിലിപസ മകന 50

3 സധിൻ ചാൾസ ഫിലിപസ മകന 48
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഭാഷ  പി ടി മകന 54

2 രമാേദവി മകള 52

3 സഗതകമാരി പി ടി മകള 49

4 പേമാദ പി ടി മകന 46
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