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NOTICE

 
:െക 3-8406/ 2021 01-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ പി  ഗംഗാധരൻ,  നാലകടിക

ൽ ഹൗസ, പണികർ േറാഡ , നടകാവ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ലളിത , നാലകടികൽ ഹൗസ, പണികർ േറാഡ , നടകാവ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-12-2018 -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. 

 
:െക 3 -8445/ 2021 01-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ ടി , തചിേലാട് ഹൗസ

,  െകാളതറ പി  ഒ  െചറവണർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് പഭാവതി , തചിേലാട് ഹൗസ , െകാളതറ പി ഒ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-02-2021  -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. 

 
:െക 3 -8446/ 2021 01-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന എൻ പി മകള 51

2 ലളിത എ ഭാര് 69

3 സന് എൻ പി മകെന ഭാര് 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഭാവതി ഭാര് 57

2 ബീനിഷ ടി മകള 34

3 ബിജിന ടി മകള 33

4 ൈവഷണ ടി മകള 27

09th November 2021Revenue Department11477
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 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസേകായ  െതാണിയിൽ

ഹൗസ  ,  െകാളതറ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് സീനത് പി  പി,  െതാണിയിൽ ഹൗസ , െകാളതറ പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-11-2019 -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. 

 
:െക 3 -8448/ 2021 01-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാലിേകായ  കലേശരി

ഹൗസ , നലളം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ സേഹാദരി റംലത് െക , കലേശരി ഹൗസ , നലളം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

െചറവണർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2019  -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. 

 
:െക 3 -8449/ 2021 01-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാമള െക , കീഴപളികണി ,

കരവിേശരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷാജ െക, കണിയിൽ, പഴണർ , കടലണി പി ഒ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷകടി െക െക അമ 86

2 സീനത് പി പി ഭാര് 52

3 ഫർസാന പി പി മകള 36

4 ജംഷീന പി പി മകള 32

5 ഫാതിമ റിഷാന പി പി മകള 20

6 അബൾ ഖാദർ പി പി സേഹാദരൻ 57

7 അബൾ അലി പി പി സേഹാദരൻ 53

8 അബൾ ഫാറഖ പി പി സേഹാദരൻ 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉമയകടി അമ 68

2 റംലത് സേഹാദരി 47
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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. 

 
:െക 3-8450/2021 01-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    കടലണി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   നൗഷാദ  വി  െക,

ൈവേശ്രകണികടവത്  ഹൗസ  ,  ബീച്  േറാഡ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈസഫനിസ വി െക

, ൈവേശ്രകണികടവത് , കടലണി പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   കടലണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ 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. 

 
:െക 3-8451/ 2021 01-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ പി , പതകളങര ഹൗസ

,  കപലങാടി  ,  ചാലിയം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ മകള േപമി പി , പതകളങര ഹൗസ , കപലങാടി

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-11-2020 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേനാജൻ െക മകന 52

2 മിനി െക മകള 50

3 ഷാജ െക മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസഫനിസ വി െക ഭാര് 41

2 മഹമദ ആദിൽ വി െക മകന 12

3 മഹമദ അദനാൻ വി െക മകന 10

4 മഹമദ  അൻഹാൻ വി െക മകന 5

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി പി ഭാര് 78

09th November 2021Revenue Department11479
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
:െക 3 -8452/ 2021 01-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അറമഖൻ എ , മയൻകണി ഹൗസ

, ചാലിയം പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈബജ എ , മയൻകണി ഹൗസ, ചാലിയം പി ഒ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-12-2015  -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. 

 
:െക 3 -8453/ 2021 01-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി െക , അമാളിെതാട

ി ഹൗസ, മണർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതയെട മകന രാധാകഷൻ , അമാളിെതാടി ഹൗസ, കടലണി പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2020 -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. 

2 േപമി പി മകള 51

3 പമീള പി െക മകള 48

4 പസീന സി മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി ഭാര് 70

2 ഉഷ മകള 53

3 അനിൽകമാർ മകന 49

4 ഷീജ മകള 47

5 ലത മകള 44

6 ൈബജ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലകഷ മകന 64

2 യമന മകള 61

3 രാധാകഷൻ െക മകന 60

4 ഉണികഷൻ െക മകന 58

5 ഗിരിജ മകള 54

6 ജലജ മകള 51
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:െക 3 -8454/2021 01-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാതപായി  െക , കനംകഴി,

ചാലിയം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള പീത െക , പളികൽതറ , േകാടകടവ , പി ഒ കടലണി  േബാധിപിച അേപക

കടലണി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-1975  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത െക മകള 54

2 അനിൽകമാർ െക മകന 54

3 അജിത മകള 52

4 സനിൽകമാർ െക മകന 47

5 പീത െക മകള 44
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:െക4-6610/2021 30-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകളതർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാതകടി  െനചളി  ഹൗസ

തലകളതർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തലകളതർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ജാനകി  ,  െനചളി   ഹൗസ തലകളതർ പി  ഒ  ,

േബാധിപിച അേപക   തലകളതർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    09-12-2019  -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. 

 
:െക 4 -7794/2021 25-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശ്നാഥൻ സി  നമികഷ െതക

െ പരതളി നിയർ ചിനയ വിദ്ാലയം പി  ഒ െനലിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകള നമിത സി ,

നമികഷ െതെക പരതളി പി  ഒ െനലിേകാട ,  േബാധിപിച അേപക   എലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2020  -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. 

 
:െക4 -7994/2021 24-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  െനലിേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ  വടേകെവളേതടത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി ഭാര് 84

2 ഗീത മകള 64

3 റീത മകള 61

4 വിജയൻ മകന 58

5 റീന മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നമിത സി മകള 36
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്  കഴി മഠതിൽ മക് പി ഒ േചവായർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    െനലിേകാട  വിേലജില    പേരതനെറ  സേഹാദരി  ശ്ാമള  വി  പി  ,

വടേകെവളേതടത് കഴി മഠതിൽ മക് പി ഒ േചവായർ , േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-11-2019 -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. 

 
:െക 4-7995/2021 24-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  െനലിേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവി   നടെതാടി കഷ

നിവാസ ടി  പി  കമാരൻ നായർ േറാഡ പി  ഒ  േചവായർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജിൽ    പേരതയെട മകന ജയരാജൻ

എൻ , നടെതാടി കഷ നിവാസ ടി പി കമാരൻ നായർ േറാഡ പി ഒ േചവായർ , േബാധിപിച അേപക  െനലിേകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    12-06-2021  -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. 

 
:െക4-7996/2021 24-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബറഹിമാൻ െകാളപറത

് പടികൽ  ഉണീരി വീടിൽ താഴം കാടകളങര പി ഒ െനലിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷംസീർ

െകാളപറത് പടികൽ , ഉണീരി വീടിൽ താഴം കാടകളങര പി ഒ െനലിേകാട , േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉമാേദവി വി പി സേഹാദരി 57

2 ശ്ാമള വി പി സേഹാദരി 49

3 രാധാകഷൻ വി പി സേഹാദരൻ 46

4 പദീഷ വി പി സേഹാദരൻ 44

5 ജിഷിത െക       (8-4-2006-ൽ മരണെപട സേഹാദരി സബിത
എനവരെട മകൾ )

മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങം മകള 67

2 ഗീത മകള 62

3 ജയരാജൻ മകന 58

4 ജയലകി മകള 56
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ടിയാന    17-10-2020  -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. 

 
:െക4 -7998/ 2021 24-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമദാസ േമേനാകി  െതെക

െകാതളി   പതിയങാടി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന േപംജിത് എം , െതെക െകാതളി ഹൗസ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2021 -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. 

 
:െക4 -7999/2021 24-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻ എൻ ടി  െനൂളി താഴ

ത്  ഹൗസ പതിയങാടി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലതിക പി െക , െനൂളി താഴത് ഹൗസ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-01-2021 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഖിയാബി ഭാര് 57

2 ഫൗസിയ എം െക പി മകള 41

3 ഫസീല മകള 38

4 ഫസൽ റഹാൻ മകന 37

5 ഷംസീർ െകാളപറത് വീടിൽ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമലത വി പി ഭാര് 70

2 േപംജിത് എം മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലതിക പി െക ഭാര് 49
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:െക4-8000/2021 24-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാഹരൻ ടി പി  തമകാര

ൻ പരയിൽ ഹൗസ പതിയാപ പതിയങാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആദർശ ടി പി , തമകാരൻ പരയിൽ

ഹൗസ പതിയാപ പതിയങാടി , േബാധിപിച അേപക   എലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2020 -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. 

 

2 അർജൻ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാർവതി ടി ഭാര് 47

2 ആദർശ ടി പി മകന 26

3 ആകാശ ടി പി മകന 24

4 അമൽ ടി പി മകന 23

5 കമലാകി ടി പി അമ 65
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക4-8001/2021 24-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാലാട്  പസാദ  സരസ്തി

,  പരതളി  പറമ്   പി  ഒ  െനലിേകാട  െതാണയാട    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െനലിേകാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ബിന

േസാമനാഥ െക ടി , സരസ്തി, പരതളി പറമ്  പി ഒ െനലിേകാട െതാണയാട േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക

 െനലിേകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-2021  -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. 

 
:െക4-8002/2021 24-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    െനലിേകാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േഗാവിനൻ  എൻ

െനാചിപാടിൽ  ഹൗസ കരവിേശരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട  വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാമകഷൻ , െനാചിപാടിൽ  ഹൗസ

കരവിേശരി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-03-1992  -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. 

 
:െക4-8003/2021 24-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദീപ എം എം  േമയനമണിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന േസാമനാഥ െക  ടി ഭാര് 52

2 അമിത് മകന 32

3 അകയ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാമകഷൻ മകന 57

2 പസാദൻ എൻ മകന 55
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മകട  കേകാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കാേകാടി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  േജ്ാതിലകി  ,  േമയനമണിൽ മകട  കേകാടി  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2021 -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. 

 
:െക4 -8004/2021 24-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണാരൻ യ  എം  ഊരാളി വീടി

ൽ േമതൽ   മേടാളി കേകാടി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഓമന , ഊരാളി വീടിൽ മീതൽ ഹൗസ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2016 -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. 

 
:െക4-8107/2021 25-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരീഷ വി എം  വടേകടത് മീത

ൽ  മകട  പി  ഒ  കേകാടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനി , വടേകടത് മീതൽ ഹൗസ മകട പി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജ്ാതിലകി ഭാര് 50

2 അനശീ എം എം മകള 26

3 ദീപക് എം എം മകന 21

4 ലീല അമ 80

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കൗസ ഭാര് 81

2 ബാലകഷൻ മകന 61

3 ബാബ മകന 60

4 ശാരദ മകള 56

5 വിശ്ൻ മകന 55

6 ശീജ മകള 52

7 ഉണി എന ശശി മകന 50

8 രാജ മകന 48

9 ഓമന മകള 44

09th November 2021Revenue Department11487
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ 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. 

 
:െക4 8110/2021 25-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ പി ടി  മാധവിപരം

േചായിബസാർ  മകട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മീന , മാധവിപരം േചായിബസാർ മകട പി

ഒ , േബാധിപിച അേപക   കേകാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-11-2020 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി ഭാര് 40

2 അനഷ മകള 20

3 സനിഷ മകള 13

4 വിമല അമ 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീന ഭാര് 60

2 ഷീന മകള 41

3 ജിജി മകള 39
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക4-8112/2021 25-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർതി െക  കിഴകാളിൽ ഹൗസ

്  േമാരികര  പി  ഒ   കേകാടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കേകാടി  വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹരീഷ െക ,  കിഴകാളിൽ ഹൗസ

േമാരികര പി ഒ  കേകാടി , േബാധിപിച അേപക   കേകാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-07-2020 -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. 

 
:െക4 -8115/2021 25-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പകാശൻ പി െക  പസരി മാേറാള

ി േമാരികര പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന പസീജ പകാശ പി െക , പസരി മാേറാളി േമാരികര പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-03-2021-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. 

 
:െക 4 -8118/2021 25-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസകരൻ എം  ശീപരം കേചര

ി  േറാഡ  മകട   കേകാടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹരീഷ െക മകന 47

2 ജയ െക മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി പി െക ഭാര് 54

2 പസന പി െക മകള 37

3 പസീജ പകാശ മകന 30
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനകമാരി എം , ശീപരം കേചരി േറാഡ

മകട , േബാധിപിച അേപക   കേകാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-12-2015  -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. 

 
:െക 4-8120/2021 25-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകൻ  മേണാത് താഴത

് ഹൗസ ലകി ഭവനം കേകാടി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷജ െക , ശീേദവി ഹൗസ ആർടസ

േകാേളജ പി ഒ പനിയങര  േബാധിപിച അേപക   കേകാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-03-2003 -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. 

 
:െക4 -8122/2021 25-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശ്നാഥൻ ടി  തവേശരി ഹൗസ

്  മെണാടിയിൽ  താഴം  േമാരികര  പി  ഒ  കേകാടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിഖിൽ വിശ്നാഥ ,

തവേശരി ഹൗസ മെണാടിയിൽ താഴം േമാരികര പി ഒ കേകാടി , േബാധിപിച അേപക   കേകാടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2018-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി ഭാര് 64

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷജ െക ഭാര് 43

2 ശീലകി മകള 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിപിൻ ടി മകന 38

2 നിഖിൽ വിശ്നാഥ ടി മകന 35
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:െക4-8468/2021 04-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ധർമരാജൻ പി പി  കൗസഭം

മണാർ  കനമൽ   േചവായർ  പി  ഒ  േകാഴിേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചവായര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഇനിര പി , മണാർ

കനമൽ ഹൗസ േചവായർ പി ഒ േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   േചവായര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    25-06-2021-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. 

 
:െക4-8469/2021 04-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി എം െക  മാടൻകിനാവിള ചങ

ം ഒളവണ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഒളവണ വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി ഷീബ , കാകകളതിൽ ഹൗസ െതാണിലകടവ ഒളവണ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    23-03-2017  -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. 

 
:െക4-8470/2021 04-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കൗസല്  മാടംകിനാവിള ഹൗസ

ഒളവണ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഒളവണ വിേലജില   പേരതയെട മകള ഷീബ എം െക , കാകകളതിൽ ഹൗസ െതാണിലകടവ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര പി ഭാര് 68

2 നിരിഷ പി പി മകന 48

3 നിധീഷ പി പി മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ എം െക സേഹാദരി 48

2 ഷീജ എം െക സേഹാദരി 47
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ എം െക മകള 48

2 ഷീജ എം െക മകള 47
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4-8471/2021 04-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസനി  കിണറളകണി ഹൗസ

്  പതിയാപ  പതിയങാടി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എലതര വിേലജില   പേരതയെട മകന േജാഷി െക , കിണറള കണി ഹൗസ

പതിയാപ പതിയങാടി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   എലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2021 -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:െക4-8472/2021 04-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലത ടി  നരികനിതാഴം െമാകവ

ർ എരഞികൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    എലതര വിേലജില    പേരതയെട  മകന അതൽനാഥ  പി  വി  ,  നരികനിതാഴം  െമാകവർ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-11-2020-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:െക 4-8473/2021 04-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വളി െക  സസിത ഹൗസ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസന മകള 41

2 േജാഷി മകന 39

3 േജാഷില മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േവണ ഭരതാവ 65

2 അതൽനാഥ പി വി മകന 26

3 വിഷ പി വി മകന 21
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വാഴയിൽപറമ് പതിയാപ പതിയങാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    എലതര വിേലജില   പേരതയെട  മകന പേമാദ  എം  ,  സസിത ഹൗസ

വാഴയിൽപറമ് പതിയാപ പതിയങാടി , േബാധിപിച അേപക   എലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-01-2020 -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:െക4-8474/2021 04-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചളനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസ  പതിേയാത്താഴത്

ഹൗസ താമരേശരി േദശം േചളനർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി   േചളനർ   വിേലജില    പേരതയെട  സേഹാദരൻ  സാമി  s/o  േകാരൻ  ,

പതിേയാത്താഴത് ഹൗസ താമരേശരി േദശം േചളനർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േചളനർ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2019 -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. 

 
നമര:െക4-8475/2021 04-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   േചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ നായർ െക എം

െനാചികാടി ഹൗസ േചവരമലം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചവായര വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിനയൻ എൻ , െനാചികാടി ഹൗസ പി

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അരൺകമാർ എം മകന 50

2 സസിത എം മകള 48

3 പേമാദ എം മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാമി സേഹാദരൻ 58

2 േശാഭന സേഹാദരി 48

3 രതീഭ          (12-4-1998-ന മരണെപട സേഹാദരി
സേരാജിനി എനവരെട മകൾ )

മകള 48

4 േരമശൻ              (12-4-1998-ന മരണെപട സേഹാദരി
സേരാജിനി എനവരെട മകൻ )

മകന 46
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-8476/ 2021 04-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവി  പതകയിൽ താഴത് ഹൗസ

് മകട പി ഒ കേകാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന രശാന് , പതകയിൽ താഴത് ഹൗസ മകട പി ഒ കേകാടി

, േബാധിപിച അേപക   കേകാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-02-2021 -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:െക4-8477/2021 04-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാധരൻ  െചമയിൽ ഹൗസ

മകട പി ഒ കേകാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സധീർ സി , െചമയിൽ ഹൗസ മകട പി ഒ കേകാടി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-10-2015 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നനിനി അമ ഭാര് 80

2 വിനയൻ എൻ മകന 61

3 ലതിക എൻ മകള 57

4 ഗീതാമണി എൻ മകള 55

5 പദീപകമാർ എൻ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള ഭാര് 62

2 രശാന് മകന 37

3 രശി മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവയാനി സി ഭാര് 69

2 റീന പി മകള 50

3 സനിൽകമാർ സി മകന 46
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നമര:െക4-8478/2021 04-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമല െക  െകാലേഞരി ഹൗസ

്  േമാരികര  പി  ഒ  കേകാടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേകാടി വിേലജില   പേരതയെട മകള സിന െക , െകാലേഞരി ഹൗസ

േമാരികര പി ഒ കേകാടി , േബാധിപിച അേപക   കേകാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2020 -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. 

 

4 സേനാജ സി മകന 41

5 സധീർ സി മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന െക മകള 46

2 സിന െക മകള 44
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4-8495/2021 04-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   െചലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി   െനടളി  മായനാട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െചലവര വിേലജില   പേരതയെട മകള സിന , െനടളി മായനാട , േബാധിപിച അേപക   െചലവര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-1995 -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:െക4-8496/ 2021 04-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബഷീർ െക  കിഴേകകര വളപിൽ

താെഴവയൽ മായനാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചലവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ സാബിക , കിഴേകകര വളപിൽ താെഴവയൽ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  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. 

 
നമര:െക4-8497/2021 04-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാമചനൻ നായർ ഭരതാവ 79

2 ചനേലഖ മകള 49

3 സിന െനടളി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സകീന ഭാര് 46

2 മഹമദ സാബിക മകന 19

3 ഫാതിമ ശബന മകള 14

4 ആേചയി അമ 71
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 േകാഴിേകാട താലകില   േചളനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ പി  പടിഞാറയിൽ

കണങര േചളനർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി േചളനർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിമല , പടിഞാറയിൽ കണങര േചളനർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-02-2021  -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:െക4-8498/2021 04-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   തലകളതർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിദാസൻ  പാലകൽ ഹൗസ

്  തലകളതർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തലകളതർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അമിത്  പി  ,  പാലകൽ ഹൗസ തലകളതർ ,

േബാധിപിച അേപക   തലകളതർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-03-2021  -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:െക4 -8499/2021 04-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  േചളനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇസായിൽ െക പി  േചായിമഠം

താഴം മായനാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  േചളനർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കദീജ , യാസിൻ മൻസിൽ  േചായിമഠം താഴം മായനാട ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-10-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിമല ഭാര് 70

2 ബിവാഷ പി മകന 44

3 വിൻസി പി മകള 42

4 ഷിൻലി പി മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമ ഭാര് 56

2 ഹരീന മകന 34

3 ബിേനായ മകന 30

4 അമിത് മകന 29
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ ടി പി ഭാര് 50

2 മഹമദ യാസിൻ െക പി മകന 18
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4-8279/2021 25-08-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ എം  ശീ സധ M-26 A-7

5  മലാപറമ്  ഹൗസിങ േകാളനി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള ഗംഗ എം എസ  12/1223 േശയസ എടേചരി മീതൽ പറമ്

േമരികന്  പി ഒ  േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-04-2021-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:െക4-8280/2021 25-08-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി െക േസാമസനരൻ  കളാേശര

ി  േമരികന്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന ൈബജ സി െക  കളാേശരി േമരികന്  േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  12-11-2005-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:െക4-8285/2021 25-08-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗംഗ എം എസ മകള 54

2 ജംന എം എസ മകള 50

3 സിന എം എസ മകള 47

4 ജീവരാജ എം എസ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ ഭാര് 74

2 ൈബജ സി െക മകന 55

3 ൈഷജ സി െക മകന 53

4 രാേജഷ സി െക മകന 50
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 േകാഴിേകാട താലകില  േചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമദാസൻ എം  മലപറത് ഹൗസ

് േചവായർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് േതജാബായി മലപറത് ഹൗസ േചവായർ പി ഒ േകാഴിേകാട   േബാധിപിച

അേപക    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-

12-2020-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക4-8291/2021 25-08-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനീരാങാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീകമാരി അമ  നാരങാളി

ഹൗസ വയൽകര ബസേസാപിന സമീപം അറപഴ പനീരാങാവ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന ൈബജ എൻ  നാരങാളി ഹൗസ  അറപഴ

പി  ഒ   പനീരാങാവ  േബാധിപിച  അേപക   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-2021-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. 

 
നമര:െക4-8294/2021 25-08-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില  േവേങരി   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റകിയാബി   െകാളകാട്

െപായിൽതാഴം  ദാറൽനർ  സിവിൽ  േസഷൻ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട  മകന ഫാറഖ െക വി   െകാളകാട്

െപായിൽതാഴം ദാറൽനർ സിവിൽ േസഷൻ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2020-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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശകനള അമ 85

2 േതജാബായി ഭാര് 56

3 ദശ് എം മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാമചനൻ എൻ മകന 59

2 സത്ഭാമ എം മകള 51

3 ൈബജ എൻ മകന 47

09th November 2021Revenue Department11501
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നമര:െക4-8296/2021 25-08-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ പി  മാടവയിൽ ഹൗസ

എലതർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള ഷംല  മാടവയിൽ ഹൗസ എലതർ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-05-2021-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:െക4-8298/2021 25-08-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ  വടെകതലകൽ

ഹൗസ എലതർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ഫൗസൽ വി ടി , വടെകതലകൽ ഹൗസ എലതർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2020-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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മംതാസ എ മകള 48

2 ഫാറഖ െക വി മകന 46

3 സമീറ െക വി മകള 45

4 ഷിഹാബദീൻ െക വി മകന 44

5 റസിൽ െക വി മകന 37

6 റാഷിദ െക വി മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സകീന ഭാര് 53

2 മസഫ മകന 37

3 ഷംസീന മകള 35

4 ഷംല മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിച പാത ഭാര് 61

2 ഫൗസൽ വി ടി മകന 43

3 സകീന മകള 42

4 മഹമദ ഷാഫി മകന 41
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നമര:െക4-8299/2021 25-08-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദീപകമാർ  മണേലരി താഴത

്  ഹൗസ  എം  എൽ  എ   േറാഡ  േകാവർ  േചവായർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ജിജാറാണി എം ടി  മണേലരി താഴത്

ഹൗസ എം എൽ എ  േറാഡ േകാവർ േചവായർ  േബാധിപിച അേപക   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2020-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:െക4-8331/2021 25-08-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േവേങരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശ്നാഥൻ പി  േരാഹിണി മതമ

ന കരവിേശരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള അമത ടി പി  േരാഹിണി മതമന കരവിേശരി പി ഒ േബാധിപിച അേപക

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2021-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:െക4-8353/2021 25-08-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില  േവേങരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമതി വി നായർ  അമതശീ

സിവിൽേസഷൻ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട ഭരതാവ എം വിശ്നാഥൻ നായർ , അമതശീ സിവിൽേസഷൻ പി ഒ  േബാധിപിച

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

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിജാറാണി എം ടി ഭാര് 47

2 പഞമി പദീപ മകള 22

3 സപമി പദീപ മകള 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷലജ ടി പി ഭാര് 55

2 അമത ടി പി മകള 30

3 ആതിര ടി പി മകള 26
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േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം വിശ്നാഥൻ നായർ ഭരതാവ 75

2 സവിത വി എസ മകള 44

3 സനിത വി എസ മകള 42
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4-8354/2021 25-08-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ ഗഫർ െക ടി  േമേലകാരാട

് ഹൗസ െചലവർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് റംല  േമേലകാരാട് ഹൗസ െചലവർ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-10-2020-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:െക4-8355/2021 25-08-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചളനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇനിരാേദവി  ശീനിലയം പാലത്

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട ഭരതാവ േദവദാസൻ  ശീനിലയം പാലത്  േബാധിപിച അേപക   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2020-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:െക4-8361/2021 25-08-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   തലകളതർ വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ജനാർദനൻ ടി  െക

തകാർതിക പറമത് തലകളതർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റംല പി ഭാര് 53

2 റംഷാദ െക ടി മകന 35

3 റാഷിദ െക ടി മകന 33

4 മറിയംബി െക ടി അമ 80

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവദാസൻ ഭരതാവ 59

2 ഹരീഷ മകന 32

3 ശീവിദ് പി മകള 31
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ഷീജ പി  തകാർതിക പറമത് തലകളതർ  േബാധിപിച

അേപക    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-

01-2009-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. 

 
നമര:െക4-8362/2021 25-08-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  െനലിേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശരതകമാർ ഇ എം  ഇടകണി

മീതൽ േകാവർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ഷിനി എൻ െക , ഇടകണി മീതൽ േകാവർ േചവായർ  േബാധിപിച അേപക

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2021-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:െക4-8363/2021 25-08-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  െനലിേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക പതാവതി അമ  പത

നിവാസ കിഴലത്കണി  മീതൽ അമലേകാത്  െമഡികൽ േകാേളജ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന മേനാജകമാർ  പത

നിവാസ കിഴലത്കണി മീതൽ അമലേകാത് െമഡികൽ േകാേളജ  േബാധിപിച അേപക    മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-03-2021-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ പി ഭാര് 58

2 ജാശ്ത ടി െക മകന 30

3 ജാതഷ ടി  െക മകന 28

4 ജബിൻ ടി െക മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിനി എൻ െക ഭാര് 41

2 ശീലക്മി മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി െക മേനാജ കമാർ മകന 54
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നമര:െക4-8364/2021 25-08-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന ബാലൻ പി  പി

േതാപിൽ േചവായർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന നിശാന് േതാപിൽ , േതാപിൽ േചവായർ  േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  09-05-2018-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. 

 
നമര: െക4-8365/2021 25-08-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവാനനൻ  െപരിഞിലമലയി

ൽ കേകാടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് സത്ഭാമ  െപരിഞിലമലയിൽ കേകാടി  േബാധിപിച അേപക   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    04-05-2021-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:െക4-8367/2021 25-08-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   പനീരാങാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി സ്ാമിനാഥൻ നായർ

അഭിലാഷ  ഹൗസ  െപരളി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള ലതിക പി  നിർമാല്ം അറപഴ പനീരാങാവ  േബാധിപിച

അേപക   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-

03-2021-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

2 മഞള ( പേരതനായ മകൻ മധസതനെൻറ മകൾ) പൗതി 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിശാന് േതാപിൽ മകന 46

2 േശാഭിത േതാപിൽ മകള 45

3 േശാണിത േതാപിൽ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്ഭാമ ഭാര് 52

2 ശ്ാം ജിത് മകന 28

3 ശില മകള 25

4 കൗസല് അമ 80
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 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: െക5-7713/2021 30-08-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പിനി േജാർജ റി  െചറവേടടത

് ഹൗസ പയടിമീതൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ജീന ജലിയറ്  െചറവേടടത് പയടി മീതൽ പനീരാങാവ  േബാധിപിച അേപക

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

   ൈമനരമാർ    താെഴയള   ലിസില  കമനമര  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. 

 
നമര: െക5-8178/2021 30-08-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ ഇ പി  െപാകാരി മടാേഞരി

മടവർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന ശിഹാബ  െപാകാരി മടാേഞരി മടവർ , േബാധിപിച അേപക   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-03-2021-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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വനജാകി അമ ഭാര് 72

2 ലതിക പി മകള 54

3 പി ശാരിക മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജീന ജലിയറ് ഭാര് 33

2 ഏദൻ ആൻസിലസ കിസി മകന 7

3 ഇവാൻ േബാണി േറാഡിഗസൺ മകന 5

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ പി ഭാര് 65

2 അഷറഫ പി മകന 48

3 ജമീല പി മകള 43

4 ശിഹാബ മകന 40
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 3 -8457/2021 01-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശ്നാഥൻ  ഒടകതിൽ ഹൗസ

, ചാലിയം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്       ൈശലജ ഒ , ഒടകതിൽ ഹൗസ , ചാലിയം പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2021 -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:െക 3 8458/2021 01-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചായികടി ടി  െതയത് ഹൗസ

വടപറമ് ചാലിയം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സതീശൻ ടി , െതയത് ഹൗസ   വടപറമ് ചാലിയം പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-12-2020 -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: െക 3 -8459/2021 01-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈശലജ ഒ ഭാര് 56

2 ബിന ഒ മകള 35

3 ബിൻഷ ഒ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമവലി ടി ഭാര് 70

2 രജിത എ മകള 54

3 വിേനാദ കമാർ ടി മകന 52

4 സതീശൻ ടി മകന 50

5 നിഷ മകള 47
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 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിനി െക , െകാലരത് ഹൗസ

,  വലിയേതാടംപറമ്  ,  േനാർത്  േബപർ    പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ബാലകഷൻ ,

െകാലരത് ഹൗസ, േനാർത് േബപർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-01-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ൈമനർമാരെട

രകിതാവ ദിവ് (മാതാവ ). അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 3 -8460/ 2021 01-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പേടരികനത് മഹമദ ,

പേടരികനത് വീട  ,  പലിെതാടി  പറമ്  ,  നലളം പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്    വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന അബൽ മജീദ പി െക , പേടരികനത്

വീട , പലിെതാടി പറമ് , നലളം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചറവണർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-04-2010 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലകഷൻ ഭരതാവ 80

2 സേരശൻ മകന 56

3 ഷീബ മകള 46

4 ഫിദൽ (21 -12 -2018 -ൽ മരണെപട മകൻ അനിൽകമാറി െൻറ
മകൻ )

മകന 21

5 റസൽ (21 -12 -2018 -ൽ മരണെപട മകൻ അനിൽകമാറി െൻറ
മകൻ )

മകന 19

6 മിലൻ (21 -12 -2018 -ൽ മരണെപട മകൻ അനിൽകമാറി െൻറ
മകൻ )

മകന 19

7 ഐശ്ര് (17 -09 -2013 -ൽ മരണെപട മകൻ സ്പകമാറിെൻറ
മകൾ )

മകള 16

8 അശ്ിൻ (17 -09 -2013 -ൽ മരണെപട മകൻ സ്പകമാറിെൻറ
മകൻ  )

മകന 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ (രണാം ഭാര് ) ഭാര് 79

2 ആമിന മകള 54

3 കദീജ മകള 49

4 അഹമത േകായ പി െക മകന 52

5 അബൽ മജീദ പി െക മകന 48
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നമര:െക 3 -8461/ 2021 01-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    െചറവണർ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക  കരണാകരൻ ,

െകാലമലത്   ഹൗസ  ,  െകാളതറ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ സേഹാദരൻ ചനൻ െക , െകാലമലത്

ഹൗസ , െകാളതറ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചറവണർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-2019 -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:െക 3 -8462/ 2021 01-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഷരീഫ എൻ പി,  നാലകം പറമ്

,  പളികണി,  കലായി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നഗരം വിേലജില   പേരതയെട മകള റഷീദ , നാലകം പറമ് , പളികണി, കലായി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2017 -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 3 -8464 / 2021 01-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീശബി െക പി , കണാടിപറമത്

,  വയലിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നഗരം വിേലജില   പേരതയെട മകന ഉസൻേകായ , കണാടിപറമത് , വയലിൽ , േബാധിപിച

6 സൈബദ മകള 47

7 അബൽ അസീസ മകന 45

8 സിദീഖ മകന 41

9 ഉമർ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനൻ െക സേഹാദരൻ 82

2 േസാമൻ െക സേഹാദരൻ 80

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഷീദ മകള 43

2 സബീർ മകന 41

3 റഷീദ മകന 37

11512 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-03-1997  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.     ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  14  -െന

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 ഉസൻേകായ െക പി മകന 71

2 കൗജബി െക പി മകന 68

3 അബദസലാം െക പി മകന 61

4 ഇമിചാമിനബി  െക പി  (മരണെപട മകൾ ഇമിചിപാതമബി
എനവരെട മകൾ )

മകള 59

5 ഷാഹിദ െക പി  (മരണെപട മകൾ ഇമിചിപാതമബി
എനവരെട മകൾ )

മകള 50

6 നൗഷാദ അലി െക പി  (മരണെപട മകൾ ഇമിചിപാതമബി
എനവരെട മകൻ )

മകന 53

7 ഇസഹാഖ െക പി  (മരണെപട മകൾ ഇമിചിപാതമബി
എനവരെട മകൻ )

മകന 48

8 സീനത് െക പി  (മരണെപട മകൾ ഇമിചിപാതമബി
എനവരെട മകൾ )

മകള 47

9 സമിയ െക പി  (മരണെപട മകൾ ഇമിചിപാതമബി
എനവരെട മകൾ )

മകള 44

10 നസിയ െക പി  (മരണെപട മകൾ ഇമിചിപാതമബി
എനവരെട മകൾ )

മകള 43

11 ഷഹാന സി ബി വി (മരണെപട മകൻ സകീർ ഹൈസൻ
എനയാളെട മകൾ )

മകള 25

12 ഫഹിമ സി ബി വി (മരണെപട മകൻ സകീർ ഹൈസൻ
എനയാളെട മകൾ )

മകള 14

13 ഫാതിമ സി ബി വി (മരണെപട മകൻ സകീർ ഹൈസൻ
എനയാളെട മകൾ )

മകള 14

14 ഹലീമ സി ബി വി (മരണെപട മകൻ സകീർ ഹൈസൻ
എനയാളെട ഭാര് )

ഭാര് 45
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-8181/2021 30-08-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ വി  എം  വടെക

െമാടയാനി മടവർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള പാതമ  െമാടയാനി പടനിലം മടവർ  േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   30-12-1996-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:െക5-8184/2021 30-08-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  െകാളങരകണിയിൽ മടവർ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന കാസിം  െകാളങരകണിയിൽ മടവർ  േബാധിപിച അേപക   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-2020-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: െക5-8185/2021  30-08-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ചനേശഖരൻ നായർ

ഹരിചനനം കരവടർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന സജീഷ കമാർ  ഹരിചനനം കരവടർ  േബാധിപിച അേപക      മഖാനിരം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആലി മകന 67

2 അബള മകന 63

3 പാതമ മകള 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ ഭാര് 67

2 മജീബ മകന 52

3 കാസിം മകന 43
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അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  28-05-2021-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:െക5-8186/2021 30-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം  കിഴെക പറമിൽ

പറമിൽ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ഇമിചാമിന  കിഴെക പറമിൽ പറമിൽ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക      മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  13-08-2018-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:െക5-8187/2021 30-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പളേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലി പി  പതിയാടതിൽ ഹൗസ

 െവളലേശരി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന നജീബ  പതിയാടതിൽ െവളലേശരി  േബാധിപിച അേപക      മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  15-06-2021-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതവലി ഭാര് 69

2 സജീഷ കമാർ മകന 47

3 സിന മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇമിചാമിന ഭാര് 49

2 ഷംസീർ മകന 36

3 ഷംനാസ മകന 34

4 ഷംസിയ മകള 29

5 ഷഹൽ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിപാതമ അമ 88

2 ആബിത പി ഭാര് 56

09th November 2021Revenue Department11515
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:െക5-8191/2021 30-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ എം  സഫിയ േകാേടജ

െചറവറ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ആസിഫ അലി  എം  സഫിയ േകാേടജ  പറമിൽ  േബാധിപിച അേപക

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  19-11-2019-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:െക5-8192/2021 30-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനിയങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷകമാരി െക  ചിറകൽ കലായ

 എനയാളട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന വിേശഷ എം  ചിറകൽ കലായ  േബാധിപിച അേപക    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  07-08-2020-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:െക5-8200/2021 30-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  പതേശരിമൽ ആരാസ്ം

മടവർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് മറിയ സി െക  േചനചാകണി െകാടകാവയൽ ആരാസ്ം   േബാധിപിച അേപക

3 നവാസ പി മകന 39

4 നൗഷാദ പി മകന 36

5 നാഷിദ പി മകള 34

6 നജീബ പി മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജസീന എം മകള 46

2 സലീമ എം മകള 43

3 ആസിഫ അലി എം മകന 42

4 െസമീർ എം മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബബീഷ മരളീധരൻ മകന 39

2 വിേശഷ എം മകന 38

3 ശീഷ സേനാജ മകള 36
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മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന0 3-06-2009-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:െക5-8201/2021 30-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി െക  അരിപപറത

് െപായിൽ െപരമണ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട  മകള  പമീള  എ   അരീപപറത്  െപായിൽ  െപരമണ   േബാധിപിച  അേപക

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 09-06-2021-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:െക5-8206/2021 30-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതനാഭൻ നായർ  പൽപറമി

ൽ പറായിൽ പലാളർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന വിേനാദ , പൽപറമിൽ പറായിൽ പലാളർ  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-03-2015-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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയ സി െക ഭാര് 63

2 ഹംസ സി െക മകന 48

3 അഹമദ കടി പി മകന 46

4 ആയിഷ പി മകള 44

5 ൈമമന പി മകള 43

6 ആമിന പി മകള 40

7 സഫിയ പി മകള 37

8 ൈസനൽ ആബിദ സി െക മകന 34

9 സൈബർ സി െക മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാഗീരഥി എ മകള 56

2 പമീള എ മകള 52
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി ഭാര് 64

2 വിേനാദ മകന 48

3 വിപിൻ മകന 31
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക5-8222/2021 30-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യേശാദ  െപായിലിൽ എരവനർ

എനയാളെട   അവകാശിക്  വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന സനീപ  െപായിലിൽ എരവനർ  േബാധിപിച അേപക   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021-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:െക5-8229/2021 30-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   താഴേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ  മാപിള കനത്

ഹൗസ  അഗസ്മഴി  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്  പസന യ പി   മാപിള കനത് ഹൗസ അഗസ്മഴി  മകം

േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    09-04-2021-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:െക5-8234/2021 30-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പളേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാമ െക െക  കാനാം കനത

്  ചലർ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള ൈമമന , താെഴ കീേപാര ഓമേശരി പതർ , േബാധിപിച അേപക   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    20-12-2016-ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനീപ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസന യ പി ഭാര് 50

2 അു സേനാഷ മകന 27

3 റിഥൻ സേനാഷ മകന 18
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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:െക5-8236/2021 30-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പളേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീസമ  കാനാം കനത

്  പളേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള ൈമമന , താെഴ കീേപാര കാനാം കനത്  േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  10-09-2019-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. 

 
നമര:െക5-8243/2021 30-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജമ  കനത മലയിൽ പറമിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന രാമകഷൻ  കകിരി കാലയിൽ േവേങരി  േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-05-2021-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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾ അസീസ മകന 59

2 സൈബർ മകന 52

3 ൈമമന മകള 50

4 ഉമസൽമ െക മകള 47

5 ആയിഷ മകള 44

6 നബീസ െക െക മകള 43

7 ഷംസദീൻ െക െക മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾ അസീസ മകന 59

2 സൈബർ മകന 52

3 ൈമമന മകള 50

4 ഉമസൽമ െക മകള 47

5 ആയിഷ മകള 44

6 നബീസ മകള 43

7 ഷംസദീൻ മകന 36

11520 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാബ െക എം മകന 54

2 രാമകഷൻ െക എം മകന 48

3 േബബി െക എം മകള 41

4 നാരായണൻ െക എം മകന 38

5 പഷ െക എം മകള 38

6 സഭാഷിണി എം (മരണെപട മകൻ േഗാപാലകഷെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 38

7 രാേഗഷ എം (മരണെപട മകൻ േഗാപാലകഷെൻറ മകൻ) പൗതൻ 20

8 അഭിഷ എം (മരണെപട മകൻ േഗാപാലകഷെൻറ മകൾ) പൗതി 18
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 3-8465/2021 01-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   നഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിശബി  െക പി , കണാടിപറമ്

ഹൗസ  ,  വയലിൽ  ,  കറിചിറ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നഗരം വിേലജില   പേരതയെട മകന ഉമർേകായ , കണാടിപറമ്  ഹൗസ ,

വയലിൽ , കറിചിറ  േബാധിപിച അേപക   നഗരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-1994 -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 3-5863/ 2021 01-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലക്മികടി   അമ െക ,

കായകൽപറമ് ,  െകാേമരി  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന ജയപകാശ െക , ലക്മി  നിവാസ , കായകൽപറമ് ,

െകാേമരി  േബാധിപിച അേപക   വളയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2019 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൽ കരീം െക പി മകന 76

2 സൈബദ െക പി മകള 68

3 മസതഫ െക പി മകന 60

4 സഫിയ െക പി മകള 58

5 മഹമദലി െക പി മകന 57

6 ഉമർേകായ െക പി മകന 54

7 അവറാൻേകായ  എം െക (3 -12 -2020 -ൽ മരണെപട മകൾ
ൈലല എനവരെട ഭർതാവ )

മകളെട ഭർതാവ 73

8 ഷഹർബാൻ  െക പി (3 -12 -2020 -ൽ മരണെപട മകൾ ൈലല
എനവരെട

മകള 47

9 സനീറ (3 -12 -2020 -ൽ മരണെപട മകൾ ൈലല എനവരെട മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:െക 4 -8124/ 2021 01-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഏലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന വി , വയലിൽ ഹൗസ ,

എലതർ പി  ഒ  ,  േകാഴിേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന സേരഷ ബാബ ,  വയലിൽ ഹൗസ ,  എലതർ പി  ഒ  ,

േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   ഏലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2020 -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:െക 3 -8126/ 2021 01-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േവേങരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷൻ,  കടിൽപറമ്

ഹൗസ  ,  മലാപറമ്   പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന സരഷ , കടിൽപറമ്  ഹൗസ , മലാപറമ്  പി ഒ , എ പി സി

േറാഡ , േകാഴിേകാട  േബാധിപിച അേപക    േവേങരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2021  -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:െക 4 -8128/ 2021 25-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചളനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത്ായനി , െതെക പറായി

ൽ  ,  ഇരവളർ  ,  േചളനർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

1 സതീേദവി മകള 57

2 കഷകമാർ എം ടി മകന 55

3 ജയപകാശ െക മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന മകള 52

2 സേരഷ ബാബ മകന 50

3 രാേഖഷ മകന 47

4 ലാല മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസന ഭാര് 60

2 ഷിനി മകള 37

3 സരഷ മകന 34
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      സദാനനൻ ടി പി , െനലിവീടിൽ , ഇരവളര , േചളനർ  േബാധിപിച അേപക

േചളനർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2004  -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 -8131/ 2021 25-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  െനലിേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി ധർമരാജൻ , തളിയാടത

്  ഹൗസ ,  േകാവർ  ,  േചവായർ  പി  ഒ  ,  േകാഴിേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     ടി േബബി , തളിയാടത് ഹൗസ , േകാവർ , േചവായർ പി ഒ

, േകാഴിേകാട  േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സദാനനൻ (പേരതയെട പേരതനായ സേഹാദരൻ
പാചകടിയെട മകൻ )

മകന 54

2 സാവിതി (പേരതയെട പേരതനായ സേഹാദരൻ
പാചകടിയെട മകൾ )

മകള 65

3 ൈശലജ (പേരതയെട പേരതനായ സേഹാദരൻ
പാചകടിയെട പേരതനായ മകൻ പഭാകരെൻറ ഭാര് )

ഭാര് 46

4 അരൺ (പേരതയെട പേരതനായ സേഹാദരൻ
പാചകടിയെട പേരതനായ മകൻ പഭാകരെൻറ മകൻ )

മകന 24

5 അർജൻ (പേരതയെട പേരതനായ സേഹാദരൻ
പാചകടിയെട പേരതനായ മകൻ പഭാകരെൻറ മകൻ  )

മകന 18

6 രവി (പേരതയെട പേരതനായ സേഹാദരൻ ഇമിേചകവിെന
മകൻ )

മകന 42

7 പജ (പേരതയെട പേരതനായ സേഹാദരൻ ഇമിേചകവിെന
മകൻ )

മകന 39

8 രമ (പേരതയെട പേരതനായ സേഹാദരൻ ഇമിേചകവിെന
മകൾ )

മകള 46

9 ശിവദാസൻ (പേരതയെട പേരതനായ സേഹാദരൻ
േഗാപാലെൻറ മകൻ )

മകന 48

10 ൈശലജ (പേരതയെട പേരതനായ സേഹാദരൻ
േഗാപാലെൻറ മകൻ )

മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി േബബി ഭാര് 63

2 ധബിജ ടി മകള 41

3 ധനിജ മകള 39
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നമര:െക 4 -8133/ 2021 25-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െനലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജീഷ പി , പരപിൽ ഹൗസ

,  ഈസ്  േദവഗിരി  ,  െമഡികൽ  േകാേളജ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് സിഞ ഒ , പരപിൽ ഹൗസ , ഈസ്

േദവഗിരി , െമഡികൽ േകാേളജ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-02-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനരമാർ

താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 -െന   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. 

 

4 ധഷിജ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിഞ ഒ ഭാര് 34

2 അഭിനവ പി മകന 11

3 ആദിൻ പി മകന 7

4 ശാന പി അമ 58
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 4 -8139/ 2021 25-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചവായർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവരാമൻ മനാറിൽ , ജയാ

നിവാസ  ,  താെഴപനതിൽ  ഹൗസ  ,  േചവായർ  പി  ഒ  ,  േകാഴിേകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ജയൻ എം , ജയാ

നിവാസ , താെഴപനതിൽ ഹൗസ , േചവായർ പി ഒ , േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   േചവായർ  വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2020 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െക 4 -8208/ 2021 25-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ , േകാനങാട് , മകട

,  കേകാടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് പഷപ , േകാനങാട് , മകട , കേകാടി , േബാധിപിച അേപക   കാേകാടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    09-10-2012  -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:െക 4 -8211 / 2021 25-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവി  േകാടിനിലത് ഭാര് 65

2 ജയൻ എം മകന 43

3 ജയ എം മകള 40

4 ജയശീ എം മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷപ ഭാര് 68

2 ഷീജ പി മകള 45

3 സജിത പി മകള 44
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  േകാഴിേകാട  താലകില   എലതർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദാനനൻ,   ചളികണി

,  പതിയനിലത്,  എലതർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ  മകള സ്ർണലത ,  ചളികണി  ,  പതിയനിലത്,  എലതർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-2021 -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:െക 4 -8212/ 2021 25-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   എലതർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അസമാബി  ,  േകായാസ

,  പറായിൽ  ,  എരഞികൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  എലതർ വിേലജില  പേരതയെട മകള നിസിത പി െക , േകായാസ , പറായിൽ ,

എരഞികൽ , േബാധിപിച അേപക   എലതർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2021 -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 സൗമിനി ഭാര് 68

2 സ്ർണലത മകള 51

3 മിനി മകള 50

4 ബിന മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യസഫ പി െക ഭരതാവ 60

2 നിഷാദ പി െക മകന 41

3 നിസിത പി െക മകള 37

4 നിർഷദ പി െക മകന 36
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 5-9141/ 2021 13-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ  മസിയാർ, കിഴേവടത്

,  കരവടർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരവടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മജീബ റഹാൻ , േബാധിപിച അേപക   കരവടര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

11-2014  -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 പാതമ ഭാര് 70

2 മജീബ റഹാൻ മകന 49

3 ആയിഷബി മകള 47

4 മഹമദ റിഫായി മകന 45

5 ൈറഹാനത് മകള 42
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 4 -8500/ 2021 04-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  േചളനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീനാകി പി പി  ശീനിലയം കറ്ാട

ൻ   പറമത്  േചളനർ      എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചളനർ  വിേലജില   പേരതയെട മകന െക പി  രാജീവകമാർ ,   കറ്ാടൻ

പറമത് േചളനർ    , േബാധിപിച അേപക   േചളനർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള

ലിസില  കമ  നമര  5  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:െക 4 -8505/ 2021 04-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചളനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണികഷൻ െക  നവനീത കഷ

, പയറയിൽ  പാലത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചളനർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രഗമിണി സി െക , പയറയിൽ േചളനർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-03-2017  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നളിനി െക പി മകള 63

2 െക പി രാജീവ കമാർ മകന 59

3 ജിേതഷ െക പി മകന 53

4 ഷമിന െക പി മകള 49

5 േജാഷിബ എ എം       പേരതനായ മകൻ മേനാജ കമാർ-
ൻെറ ഭാര്

ഭാര് 47

6 ശീ പസാദ െക എം                                         ടി
മകൻ

മകന 20

7 അനവദ് െക എം                                              ടി
മകൾ

മകള 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:െക 4 -8510/ 2021 04-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനീഷ കമാർ െക  െകായറട

ി കണാടികൽ േവേങരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി േവേങരി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഭിജിത് െക ,  െകായറടി  കണാടികൽ േവേങരി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2021 -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:െക 4 -8511/ 2021 04-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  േവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിചാത  ടി ടി  െചറവൻമളം നില

ം കണതിൽ ഫിദാ മൻസിൽ േവേങരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േവേങരി വിേലജില   പേരതയെട മകള സാജിത , ഫിദാ മനസിൽ േവേങരി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-10-2017 -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 -8209/ 2021 04-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കേകാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി,   മാമറ കേകാടി

1 രഗമിണി സി െക ഭാര് 59

2 നവനീത കഷ വി െക മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയലകി സി വി ഭാര് 56

2 അഭിജിത് െക മകന 27

3 അനി ലകി െക മകള 25

4 സേരാജിനി അമ 78

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമില മകള 47

2 സാജിത മകള 45

3 അബദൾ സലാം മകന 36

4 അബദൾ മനാഫ മകന 33

5 അബബകർ ഭരതാവ 67
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എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കേകാടി വിേലജില   പേരതയെട മകള ഗീത , മാമറ കേകാടി േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   കേകാടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    13-03-2018  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന മകള 60

2 സനരൻ മകന 56

3 ഗീത മകള 53

4 അനശീ                14 -10 -2010 -ന മരണെപട മകൻ
പകാശൻ എനയാളെട മകൾ

മകള 27

5 അതല്
ടി

മകള 24
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക4-8645/2021 02-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െവേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസന  േമതൽ വീടിൽ സിതാ

ര  കണാടികൽ േവേങരി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള ഷിലി എം വി  അരീകര ഹൗസ െനലിേകാട കതിരവടം പി ഒ

േബാധിപിച അേപക    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-08-2020-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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിലി എം വി മകള 49

2 ഷീജ എം വി മകള 48

3 നിധീഷ എം വി മകന 45
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക 4-8213/2021 28-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   ഏലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ പി  പതിേയടത്,

ശിവഗംഗ,  എരഞികൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് റീജ പി , പതിേയടത്, ശിവഗംഗ, എരഞികൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2021  -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:െക 4-8214/2021 28-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   എലതർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ സി,  പടിഞാെറ മറിേചരി

, പതിയനിരത്, എലതർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള െടൽമ പി  എം,  പടിഞാെറ മറിേചരി,  പതിയനിരത്,  എലതർ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-04-2021  -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. 

 
നമര:െക 4-8216/2021 28-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  േചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാമള െക എം,  സൗപർണിക,

മണാർകനിൽ,  ഇരിങാടൻ പളി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റീജ പി ഭാര് 45

2 സിഞ പി മകള 24

3 േസാന പി മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന പി എം മകള 46

2 െടൽമ പി എം മകള 43

09th November 2021Revenue Department11533
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന അഷിത െക ആർ, സൗപർണിക, മണാർകനിൽ, ഇരിങാടൻ

പളി  േബാധിപിച അേപക  േചവായര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-04-2021  -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. 

 
നമര:െക 4-8217/2021 28-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  േവേങരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യനിസ എം െക,  മണതാംകഴിയിൽ

,  േവേങരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് റബീന എൻ , മണതാംകഴിയിൽ, േവേങരി േബാധിപിച അേപക േവേങരി വിേലജ

ഓഫീസര മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണസർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-03-

2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.     ൈമനരമാർ   താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1-നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച

്ച 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 4-8219/2021 28-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനിക,  െകാടവാട്, േചവായർ,

േചവരമലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള േപമ െക, െകാടവാട്, േചവരമലം  േബാധിപിച അേപക  േചവായര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണസർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 02-05-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക രവീനൻ ഭരതാവ 65

2 അഷിത െക ആർ മകള 34

3 അഷിത െക ആർ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റബീന എൻ ഭാര് 38

2 അലി മിഷൽ  എം െക മകന 15

3 മിസബാഹ എം െക മകള 12

4 അലിമിൻഹാൽ എം െക മകന 10

5 ആയിഷ എം െക അമ 69
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നമര:െക 4-8220/2021 29-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  തലകളതര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഘകമാർ പി,  പളിേയാളി വീട

, തലകളതർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് സിന ടി, പളിേയാളി വീട, തലകളതർ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   തലകളതര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാൻ  22-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1-നെറ   സംരകണതിലാണ.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള 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 േപമ െക മകള 52

2 ജയൻ െക മകന 62

3 നിഷ െക മകള 44

4 െകാടവാട് ലത മകള 47

5 ഷീജ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന ടി ഭാര് 45

2 സയരി പി നായർ മകള 14

3 സത്ഭാമ അമ 77
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NOTICE

 
നമര:െക 4-8281/2021 29-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േചളനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാസൻ,  കയടയിൽ, േചളന

ർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന ജിഷണ ദാസൻ,  കയടയിൽ,  േചളനർ േബാധിപിച  അേപക   േചളനർ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-2021 -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:െക 4-8288/2021 29-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പനീരാങാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലക്മി അമ  കറിപറത്

ഹൗസ,  പനീരാങാവ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന േപമചനൻ െക, ഈസ് വാലി അപാർട്െമൻറസ, േകാവർ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2003 -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 ഗീത ഭാര് 59

2 ജസന മകള 37

3 ജിഷണ ദാസൻ മകന 35

4 േജാസന മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി അമ മകള 80

2 േപമചനൻ െക മകന 69

3 ശാനകമാരി മകള 60

4 ശീധരനണി (22-09-2021-ൽ മരണെപട മകൾ രാധമ
എനവരെട മകൻ)

പൗതൻ 59

5 േവണേഗാപാലൻ (22-09-2021-ൽ മരണെപട മകൾ രാധമ
എനവരെട മകൻ)

പൗതൻ 56
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നമര:െക 4-14352/2021 02-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആസിക് െക പി,  ബി 10, ചികസ

െനസ് ഹാവൻ േഹാംസ, ആലംപാടിൽ വിരപിൻ െചലവർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് റഖിയ, ചികസ െനസ് ഹാവൻ േഹാംസ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-04-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ 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. 

 
നമര:െക 4-40696/2019  18-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ പി,  പലേകാത്

ഹൗസ,  േകാടാംപറമ്,  െചലവർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ശീനിവാസൻ, പലേകാത് ഹൗസ, േകാടാംപറമ്, െചലവർ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2019 -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:െക 4-6999/2021 20-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില  പനീരങാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഷിബിത വി െക,  തിരിേകാട്

ഹൗസ,  പനീരാങാവ   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഖിയ ഭാര് 50

2 ഹിബ ആഷിക് മകന 22

3 ഹിഷാം മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി ഭാര് 69

2 സജീഷ മകന 49

3 സേരഷ ബാബ മകന 48

4 ആശാലത മകള 45

5 ബിന മകള 42

6 ശീനിവാസൻ മകന 40
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി രാധ ടി, തിരിേകാട് ഹൗസ, പനീരാങാവ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   പനീരങാവ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    06-11-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ൈമനർമാർമാരെട രകിതാവ രാധ ടി (പിതാവിെൻറ മാതാവ). 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 4-8129/2021 25-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില കേകാടി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചീര,  കടം പറത്, കിഴകംമറി,

കേകാടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      ചനൻ, പറയരകനത്, കിഴകംമറി,  കേകാടി  േബാധിപിച അേപക   കേകാടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-

02-2015  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആദർശ ടി മകന 16

2 ആതിര ടി മകള 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി സേഹാദരി 73

2 ചനൻ (മരിച സേഹാദരി മാളവിെൻറ മകന 60

3 രാധാകഷൻ (മരിച സേഹാദരി മാളവിെൻറ മരണെപട മകൾ
ലകിയെട

മകന 46

4 ശാന (മരിച സേഹാദരി മാളവിെൻറ മരണെപട മകൾ
ലകിയെട

മകള 42

5 ബിന (മരിച സേഹാദരി മാളവിെൻറ മരണെപട മകൾ
ലകിയെട

മകള 40

6 ബീന (മരിച സേഹാദരി മാളവിെൻറ മരണെപട മകൾ
ലകിയെട

മകള 39

7 ബിൻഷ (മരിച സേഹാദരി മാളവിെൻറ മരണെപട മകൾ
ലകിയെട

മകള 37

8 ചനകടി (മരിച സേഹാദരി മാളവിെൻറ മരണെപട മകൾ
ലകിയെട

ഭരതാവ 58

9 സനരൻ (മരണെപട സേഹാദരൻ രാമൻ എനയാളെട മകന 57

10 േബബി  (മരണെപട സേഹാദരൻ രാമൻ എനയാളെട മകള 55
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-8729/2021 07-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസനകമാർ  കണംബത്

ഹൗസ എടകാവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് േപമലത നായർ  കണംബത് ഹൗസ എടകാവ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക

പതിയങാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-11-2020-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: െക3-8731/2021 07-10-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    പതിയങാടി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അബാസ  െക  ടി

കഞിെമായീൻെതാടി ഹൗസ പതിയങാടി  െവസ് ഹിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള ഫാതിമ കഞിെമായീൻെതാടി െവസ്

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    25-03-2021-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:െക3-8732/2021 07-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമലത നായർ ഭാര് 61

2 നിമിഷ പി മകള 30

3 നിഖിൽ പി നായർ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ െക ടി മകള 31

2 ജസീന മകള 29

3 കഞേമാൾ സേഹാദരി 56

4 ഹാജിറ സേഹാദരി 43
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 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവരാമൻ പി ടി  ഓംശിവ ഹൗസ

്  പടിഞാെറ  ൈകതകൽ  പതിയങാടി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ഹിേതഷ ടി ഓംശിവ ഹൗസ പടിഞാെറ

ൈകതകൽ പതിയങാടി പി ഒ േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2019-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:െക3-8733/2021 07-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ  1/2030 കാമറത് ഹൗസ

് നടകാവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് മലിക  കാമറത് ഹൗസ നടകാവ  േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

02-2014-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. 

 
നമര:െക3-8734/2021 07-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാക പണികർ െക പി  കാവി

ൽ പടികൽ ഹൗസ എസ വി േകാളനി എരഞിപാലം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ശ്ാം സനർ െക പി കാവിൽ പടികൽ

ഹൗസ എസ വി േകാളനി എരഞിപാലം പി ഒ േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2015-ല മരണെപടതായം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന എൻ പി ഭാര് 49

2 ഹിേതഷ ടി മകന 28

3 ഹിരൺ ടി മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മലിക ഭാര് 70

2 അജിത മകള 51

3 രാജീവൻ മകന 50

4 സജിത മകള 49

5 രജിത മകള 47

6 സജിത മകള 46

7 പജിത മകള 45

11540 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



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:െക3-8735/2021 07-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജമീല  േതാപയിൽ ബീച് നടകാവ പ

ി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 പേരതയെട മകന നവാസ എൻ പി  H No.2356 േതാപയിൽ നടകാവ േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    22-07-2020-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:െക3-8736/2021 07-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജി പി ടി  ആറകണതിൽ

ഹൗസ  പതിയങാടി  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര്  േസാന ആറകണതിൽ ഹൗസ പതിയാപ പതിയങാടി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-09-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 താര േബബി െക പി ഭാര് 78

2 ആശ െക പി മകള 55

3 ശ്ാം സനർ െക പി മകന 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സബീർ മകന 40

2 അൻവർ എൻ പി മകന 35

3 നവാസ എൻ പി മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസാന ഭാര് 40

2 േസാബിത് മകന 21

3 സേനാജിത് പി ടി മകന 18
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4 സിേജാജിത് പി ടി മകന 14

5 േബബി പി ടി അമ 75
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െക3-8717/2021  07-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവണർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സശീല  െനേടാളി വാപനയി

ൽ താഴം കണായിേതാട െകാളതറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന സത്ൻ െനേടാളി കണായിേതാട െകാളതറ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-01-2021-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:െക3-8718/2021 07-10-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദറഹാൻ േകായ

ഫതാഹ പണാരകണി പറമ് പതിയങാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ഫതാഹ പണാരകണി പറമ് പതിയങാടി  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-07-2021-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:െക3-8724/2021 07-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാനമതി മകള 60

2 സത്ൻ മകന 59

3 ശീജ മകള 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  നസീമ ഭാര് 61

2 സാബിറ ഫവാദ മകള 42

3  സമീറ ഉറഹാൻ മകന 40

4 നജമ സമദ മകള 39

5 അനീസ മകള 35
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 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസതലവി  െകാടകാടകത്

െകാേലരി െചമീൻകളം ചാലിയം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന അഷറഫ െകാടകാടകത് െകാേലരി െചമീൻകളം ചാലിയം

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2013-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:െക3-8725/2021 07-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണൻ  േകായപറത് ഹൗസ

കേചരികന് മാങാവ െപാകന് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന രാേഗഷ ഇ സി  േകായപറത് ഹൗസ കേചരികന് മാങാവ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-01-2021-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:െക3-8726/2021 07-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ പി ഹംസേകായ  സി 36

േതാപയിൽ ബീച്  നടകാവ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന സബീർ േതാപയിൽ ബീച്  നടകാവ പി ഒ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2016-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ െക െക ഭാര് 60

2 അഷറഫ െക െക മകന 42

3 വഹീദ െക െക മകള 42

4 ഷാജിദ മകള 39

5 തസനിയ െക െക മകള 36

6 ഷാഹൽ ഹമീദ െക മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേഗഷ ഇ സി മകന 39

2 കിരൺ ഇ സി മകന 34

3 രാധ എം വി ഭാര് 61
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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:െക3-8727/2021 07-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ െക  േദവി ശിവം െതേകടത

് പറമ് തിരതിയാട പതിയറ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ഷീജ എൻ എസ േദവി ശിവം െതേകടത് പറമ് തിരതിയാട

പതിയറ പി  ഒ േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-10-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ 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. 

 
നമര:െക3-8728/2021 07-10-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീശയ പി  വലിയെതാടി പറമ്

നടകാവ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള റബീന വലിയെതാടി പറമ് നടകാവ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   കസബ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-05-2019-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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സബീർ മകന 40

2 അൻവർ മകന 35

3 നവാസ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ എൻ എസ ഭാര് 49

2 വരദ െക മകള 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹംസേകായ മകന 49

2 സാബിറ എൻ പി മകള 45

3 റബീന മകള 39
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4 ബഷറ മകള 36

5 ആലി    24-8-2020-ൽ മരണെപട മകൾ അസാബിയെട ഭരതാവ 60
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