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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-5924/2021 03-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   ഉേല്രി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീനാകി D/o കടിരാമൻ  നടവിലകണ

ി ഒറവിൽ  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉേല്രി വിേലജില   പേരതയെട മകന രവീനൻ , ഒറവിൽ േദശത് , േബാധിപിച അേപക   ഉേല്രി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   20-10-2014 -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:ജി2-6222/2021 25-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   അേതാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകി D/o േചായി  പാറമ

ൽ ലകി നിവാസ െകാങനർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അേതാളി വിേലജില   പേരതയെട മകന സകമാരൻ , പാറമൽ ലകി നിവാസ

െകാങനർ , േബാധിപിച അേപക   അേതാളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-07-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അേശാകൻ മകന 58

2 പകാശൻ മകന 56

3 രവീനൻ മകന 51

4 അനീഷ (മരണെപട മകൻ നാരായണെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 37

5 ലിനീഷ  ( ടി  ടി  ) പൗതൻ 34

6 ലീന (ടി മകൾ ) പൗതി 31

7 സിന (മരണെപട മകൻ ഉണിയെട മകൾ ) പൗതി 36

8 ഷിനീഷ ( ടി മകൻ ) പൗതൻ 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാന മകള 65

2 ചനിക മകള 63
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3 സകമാരൻ മകന 61

4 ൈമേതയൻ മകന 58

5 സേരഷ മകന 56

6 അജിത മകള 51

7 ബീന മകള 48

21st December 2021Revenue Department18009
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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-8521/2021 01-12-2021
 
 െകായിലാണി താലകില െചേങാടകാവ  വിേലജില േമലർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബ രിജിത് വ

ി ബി S/o േവണേഗാപാലൻ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ഭവേനശ്രി  കളരികണി േമലർ പി ഒ  േബാധിപിച അേപകപകാരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 07-08-2021-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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഭവേനശ്രി ഭാര് 39

2 ശാവൺജിത് മകന 20

3 ശീരംഗ ജിത് മകന 17

4 േബബി മാതാവ 67
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