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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-6757/2021 15-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   പനലായനി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിജ എസ ബി s/o ബാലൻ ക

െ  പനലായനി േദശത് െപാനയംകണി താെഴകനിയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ  മകന  ഉദിത  ബിജ  െപാനയംകണി

താെഴകനിയിൽ പനലായനി  െകായിലാണി  േബാധിപിച  അേപക   പനലായനി  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:ജി3-7041/2021 08-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   പനലായനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവി d/o കണാരൻ  പനലായന

ി േദശത് േചരികനമൽ താഴകനി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന ശിവശങരൻ എന ശിവശങർ ഗിരിജ നിവാസ കതിരവടം പി ഒ

േകാടളി  േബാധിപിച അേപക   പനലായനി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ  18-08-1992-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-6594/2021 08-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗമിനി അമ 63

2 നവീന എം ഭാര് 40

3 ഉദിത ബിജ മകന 18

4 അനന് ബിജ മകള 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശിവശങരൻ എന ശിവശങർ മകന 79

2 ദീപക കമാർ       മരണെപട മകൾ സീമനിനിയെട മകന 49

3 ദിവ്             മരണെപട മകൾ സീമനിനിയെട മകള 45
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 െകായിലാണി താലകില   തീെകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നളിനി സി w/o രാജേഗാപാലൻ

പളികര േദശത്  വരദ  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ രാജേഗാപാലൻ  വരദ ഹൗസ പളികര േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   13-04-2021-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:ജി1-6780/2021 06-10-2021
 
  െകായിലാണി താലകില   അേതാളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻ നായർ S/O

രാമൻകടി   െമാടകൂർ േദശത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ലിനീഷ പനതിൽകണി െമാടകൂർ േബാധിപിച അേപക

 അേതാളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-02-2021-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:ജി3-6595/2021 06-10-2021
 
  െകായിലാണി താലകില   മടാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി W/O കണൻ  വീമംഗലം

േദശത് കറനാറിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള ഷീല െക കറനാറിൽ വീമംഗലം കടലർ പി ഒ േബാധിപിച അേപക   മടാടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാൾ    10-09-2021-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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജേഗാപാലൻ എം ഭരതാവ 75

2 രഞിത് എൻ ആർ മകന 46

3 േറാസന രാജ എൻ ആർ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമല ഭാര് 65

2 ഷീബ മകള 46

3 ഷീന മകള 43

4 ലിനീഷ മകന 37
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-6768/2021 11-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില  എരവടർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീലാവതി അമ വി  കിഴിഞാണ്ം

േദശത്  ചങരത്  കനമൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള ശീലത സി െക  ചങരത് കനമൽ എരവടർ പി  ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    15-07-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഞിനി മകള 66

2 ഷീല െക മകള 57

3 രാമചനൻ െക മകന 55

4 രാമകഷൻ െക മകന 55

5 മിനി െക െക മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധ പി മകള 64

2 ശീലത സി െക മകള 59
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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-6791/2021 11-10-2021
 
  െകായിലാണി താലകില   ഇരിങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചായി ടി  S/O കടേങാൻ

ഇരിങൽ േദശത്  രജീഷ ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് വസന രജീഷ ഹൗസ ഇരിങൽ പി ഒ േബാധിപിച അേപക

ഇരിങല വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-05-2015-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. 

 
നമര:ജി3-6793/2021 11-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   െചേങാടകാവ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശികമാർ S/O കഷൻ

നായർ  േമലർ േദശത് കേചരി േഗാകലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് സജിന നായർ കേചരി േഗാകലം േമലർ പി ഒ േബാധിപിച

അേപക  െചേങാടകാവ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2021-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:ജി3-6993/2021 11-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസന ഭാര് 74

2 റീജ മകള 55

3 രജീഷ മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിന നായർ ഭാര് 48

2 ശിൽപ നായർ മകള 27

3 നായർ വിദ് ശശികമാർ മകള 21

4 കമലാകി അമ അമ 80
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 െകായിലാണി താലകില   പനലായനി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി െക സചിദാനനൻ S/O

േശഖരകറപ്   പനലായനി  േദശത് താെഴ കനത് ഹൗസ പനലായനി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ടി െക സനിൽ കമാർ

32/1145A നാടവതെതാടിക ഹൗസ െചലവർ പി ഒ േബാധിപിച അേപക   പനലായനി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-02-2000-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:ജി3-6790/2021 11-10-2021
 
  െകായിലാണി താലകില   മടാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനകടി s/o  കഞി ശങരൻ

െവളറകാട േദശത് പാേലാളി ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന രഞിത്  പാേലാളി  ഹൗസ െവളറകാട  മടാടി  പി  ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2012-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:ജി3-6613/2021 11-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   െചമേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസറാബാന w/o അബദൽ

ഖാദർ  െവങളം േദശത് ഇനിഷാർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട  മകന അജമൽ എൻ െക ഇനിഷാർ  െവങളം  േചമേഞരി  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   10-08-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം സി പങജം ഭാര് 73

2 ടി െക സനിൽ കമാർ മകന 46

3 ടി െക സഗതകമാരി മകള 44

4 ടി െക സീമ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീമതി ഭാര് 65

2 റജല മകള 46

3 റജിന മകള 41

4 രജിത മകള 39

5 രഞിത് മകന 38
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ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-7134/2021 11-10-2021
 
  െകായിലാണി താലകില   തീെകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ S/O െചറിയകൻ

തേകാടർ േദശത് പടിഞാെറ നടകണി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന നിഷീധ പടിഞാെറ  നടകണി തിേകാടി േബാധിപിച അേപക

 തീെകാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-04-2021-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:ജി3-6213/2021 11-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   വിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാപൻ S/O കണൻ  മനമംഗലം

േദശത്  െതേകപനതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ഗംഗാധരൻ െതേകപനതിൽ മനമംഗലം േബാധിപിച അേപക

 വിയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-1991-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 അജമൽ എൻ െക മകന 33

2 ഫാതിമ മിസാജ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസന ഭാര് 60

2 നിഷ മകള 43

3 ഷീന മകള 41

4 ഷാനി മകള 38

5 നിഷീധ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗംഗാധരൻ മകന 54
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നമര:ജി3-6794/2021 11-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   െചേങാടകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണ്ാത അമ D/O രാര

നായർ  േചലിയ േദശത് േചവൻ പറമത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട അവകാശി രമ േചവൻ പറമത് േചലിയ പി ഒ േബാധിപിച അേപക

െചേങാടകാവ വിേലജില  ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-12-1997-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 രമ  മരണെപട മകൾ മാധവി അമയെട മകള 39
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NOTICE

 
നമര:ജി2-2326/2021 29-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   അേതാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉസാൻ െക S/O സപികടി

േവളർ േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന നാസർ േബാധിപിച അേപക   അേതാളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-12-2014-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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-6827/2021 06-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   ഉളിേയരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ എൻ െക S/O

പാചണി   െകായകാട  േദശത്  നടവിലകണി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന അനീഷ നടവിലകണി  ഒറവിൽ പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-11-2019-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയം ഭാര് 76

2 നാസർ മകന 54

3 ൈറഹാന മകള 47

4 നൗഫീറ മകള 43

5 െഫബിന മകള 38

6 അബദൾ അസീസ  മരണെപട മകൾ ഫരീദയെട ഭരതാവ 55

7 ഷാദിയ     മരണെപട മകൾ ഫരീദയെട മകള 29

8 ഹിബ      മരണെപട മകൾ ഫരീദയെട മകള 25

9 ആമിന     മരണെപട മകൾ ഫരീദയെട മകള 17

10 ഹാജറ     മരണെപട മകൾ ഫരീദയെട മകള 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല ഭാര് 56
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നമര:ജി3-6611/2021 11-10-2021
 
  െകായിലാണി താലകില   പേയാളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ S/O ചാതൻ

കണംകളം  േദശത്  പതിേയാടിൽ  ഏരിപറമിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സജാത പതിേയാടിൽ ഏരിപറമിൽ

പേയാളി പി ഒ േബാധിപിച അേപക   പേയാളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2019-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:ജി3-6614/2021 11-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   െചമേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമശൻ എം െക  െവങളം

േദശത്  മരിേങാളികനി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഷീജ െക ടി മരിേങാളികനി െവങളം േചമേഞരി േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-05-2020-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:ജി3-6802/2021 11-10-2021
 
  െകായിലാണി താലകില   െചേങാടകാവ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ശീധരൻ S/O

ഉണികറപ്   േചലിയ  േദശത്  കറിയിൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള ശീജ കറിയിൽ ഹൗസ േചലിയ പി ഒ

2 അനീഷ മകന 37

3 ലിനീഷ മകന 34

4 ലീന മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത ഭാര് 68

2 സധീഷ കമാർ മകന 49

3 സനിത മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ െക ടി ഭാര് 54

2 ഷിബിൻ ലാൽ മകന 28

3 ജിതിൻ ലാൽ മകന 26
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േബാധിപിച അേപക   െചെങാടകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-04-2013-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:ജി3-6612/2021 11-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   കരാചണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാസിം S/O െസയത മഹമദ

കരാചണ്  േദശത് അമാകേനൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ഇല്ാസ അമാകേനൽ(കാസിം) കകയം േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-01-2017-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. 

 
നമര:ജി3-6800/2021 11-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില  െചേങാടകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ െക പി S/O

െചക  േമലര േദശത് കാകെപായിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് നളിനി െക പി കാകെപായിൽ ഹൗസ േമലര പി ഒ േബാധിപിച

അേപക   െചേങാടകാവ വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-03-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല എ ഭാര് 72

2 മരളീധരൻ െക എസ മകന 51

3 സതീഷ െക എസ മകന 49

4 ഗിരീഷ െക എസ മകന 47

5 ശീജ െക എസ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാറ ഭാര് 69

2 അസീസ െക എസ മകന 53

3 ഇല്ാസ അമാകേനൽ(കാസിം) മകന 51

4 ഇസയിൽ മകന 49

5 റംല മകള 45

6 ഉൈമബ മകള 42
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-7129/2021 11-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   പനലായനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിമാണിക്ം W/O കണാരൻ

 പനലായനി േദശത് കിളിവയൽകനി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന രവി  െക െക ശീപർണം താഴതയിൽ താഴ മചകന്  ,

േബാധിപിച അേപക    പനലായനി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ     22-12-2005-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-6798/2021 11-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   െചേങാടകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആണി S/O കണാരൻ

എടകളം േദശത് പീടികകണി ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ശങരൻ പി  െക  പീടികകണി നിർമാല്ം  എടകളം പി  ഒ

േബാധിപിച അേപക    െചേങാടകാവ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-06-1989-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 ഭാര് 66

2 ബീന െക പി മകള 49

3 ഷീന െക പി മകള 44

4 ൈഷന െക പി മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാണി എന നാരായണി മകള 76

2 രവി െക െക മകന 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവൻ പി െക മകള 78

2 ശങരൻ പി െക മകന 76

3 േദവകി പി െക മകള 73

4 ശീധരൻ പി െക മകന 71

5 േഗാപാലൻ പി െക മകന 69
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നമര:ജി3-6760/2021 11-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   െചേങാടകാവ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷൗകത് അലി  അഹമദ

് S/O കഞി അഹമദ  എടകളം േദശത് ആമിനാസ ഹൗസ മതിരപറമ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് അഷബിറ ഷൗകത്

അലി  ആമിനാസ ഹൗസ മതിരപറമ് എടകളം  േബാധിപിച അേപക   െചേങാടകാവ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-06-2021-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 അഷബിറ ഷൗകത് അലി ഭാര് 32

2 മിൻഹ മറിയം ഷൗകത് അലി മകള 11

3 ആമിന െമഹദിയ ഷൗകത് അലി മകള 8

4 ഷാഹിദ സേഹാദരി 52

5 നർജഹാൻ സേഹാദരി 45

6 ഫിേറാസ ഖാൻ െക സേഹാദരൻ 41

7 ഫരീദ െക സേഹാദരി 37
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Kozhikode District
 

Quilandy Taluk
 

NOTICE
 
 
                                                                 
നമര:ജി3-6629/2021 09-10-2021
 െകായിലാണി താലകില   പനലായനി  വിേലജില  േകാതമംഗലം േദശത്താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എ

ം  ദാേമാദരൻ  s  /oേകളപൻ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനലായനിവിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചനി എം ,  ടിന നിവാസ,മണമൽ

,െകായിലാണി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പനലായനി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-01-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
                                                                 
നമര:ജി3-6799/2021 16-10-2021
  െകായിലാണി  താലകില   െചേങാടകാവ  വിേലജില എളാേടരി  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

സവർണാനനൻ S/O െപരചകടി ,  കടംബിയിൽ താെഴകനി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചേങാടകാവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരസ ,

കടംബിയിൽ താെഴകനി,എളാേടരി,േമലർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചേങാടകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-01-2021  -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 ചനി എം ഭാര് 62

2 ടിനലാൽ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ ഭാര് 56

16th November 2021Revenue Department12743
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



നമര:ജി3-6873/2021 16-10-2021
 െകായിലാണി താലകില   കരചണ് വിേലജില അേത്ാടി േദശത്  താ മസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാേകാ ക

െ െജ s/oേജാസഫ, കണിയാറകത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കരാചണ്  വിേലജില   പേരതനെറ മകള ലിസി  േജാൺസൺ ,  െതകടൽ

ഹൗസ,കാര ഗാർഡൻസ ,കാരപറമ് പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കരാചണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ ഭാര് 73

2 ലിസി േജാൺസൺ മകള 54
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Kozhikode District
 

Quilandy Taluk
 

NOTICE
 
 
                                                                 
നമര:ജി3-6201/2021 16-10-2021
 െകായിലാണി താലകില   അരികളം വിേലജില   നേടരി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ s /o

പാചണി  മാേതാനതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരികളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ലതീഷ കമാർ എം , മാേതാനതിൽ

ഹൗസ,നേടരി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   അരികളം 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:ജി3-6857/2021 16-10-2021
 െകായിലാണി താലകില   അരികളം വിേലജില  ഊരളർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവി d/ o

രാരകടി  നായർ   ,  കറേങാട്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരികളം വിേലജില   പേരതയെട മകള ഷീജ , കറേങാട് ,ഊരളർപി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-1988 -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 നാരായണി ഭാര് 68

2 ലസിത എം എം മകള 51

3 ലതീഷ കമാർ എം മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണൻ നായർ ഭരതാവ 80

2 പഷവലി'െക മകള 54

3 ഉഷ െക മകള 52

4 ഉണികഷൻ െക മകന 49

5 ഷീജ െക മകള 45
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നമര:ജി3-6796/2021 16-10-2021
 െകായിലാണി താലകില   െചേങാടകാവ  വിേലജില േമലർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻ

നായർ ടി  െക s/  o  ചാതനായർ,   താെഴ  െകായിലിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െചേങാടകാവ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േദവകി അമ ,

താെഴ െകായിലിൽ ,േമലർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചേങാടകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2015 -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 േദവകി അമ ഭാര് 75

2 രാജൻ മകന 56

3 പതനാഭൻ മകന 53
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Kozhikode District
 

Quilandy Taluk
 

NOTICE
 
 
                                                                 
നമര:ജി3-6844/2021 16-10-2021
 െകായിലാണി താലകില   േകാടര വിേലജില മലാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ s /o

രാമൻ,   മഠതിൽ  ഹൗസ,  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീജ , മഠതിൽ ഹൗസ,മലാട പി ഒ ,േകാടർ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-06-2021 -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:ജി3-6854/2021 16-10-2021
  െകായിലാണി  താലകില  പനലായനി   വിേലജില  പനലായനി  േദശത്   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ

വിശ്നാഥൻ നായർ s /o കഞികണൻ നായർ ടി  എം,    േതവർമഠതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പനലായനി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

പതാവതി അമ , േതവർമഠതിൽ , പനലായനി,െകായിലാണി , േബാധിപിച അേപക   പനലായനി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-10-2019 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ െക സി ഭാര് 50

2 ശീജിമ എം മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതാവതി അമ ഭാര് 61

2 രതീഷ മകന 41

16th November 2021Revenue Department12747
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



നമര:ജി3-7135/2021 16-10-2021
 െകായിലാണി താലകില   വിയര വിേലജില  മരളർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാള അമ d /o

അപണി  നായർ ,പതകടി  ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിയര വിേലജില   പേരതയെട മകന രേമശൻ ,  പതകടി ഹൗസ ,മടാടി പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-02-2021 -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 നനനൻ െക െക മകന 69

2 സജിനി െക മകള 65

3 രേമശൻ മകന 58

4 രാജൻ പി മകന 56

5 പഷ മകള 49

6 രജിത എം  (മരണെപട മകൾ ജലജയെട മകൾ) പൗതി 39

7 രഞിത് എം   (മരണെപട മകൾ ജലജയെട മകൻ ) പൗതൻ 37
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Kozhikode District
 

Quilandy Taluk
 

NOTICE
 
 
                                                                 
നമര:ജി3-6861/2021 16-10-2021
 െകായിലാണി താലകില  െചേങാടകാവ  വിേലജില എടകളം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടലി d /

o  േകളപൻ  ഒടിനിലം  കനിയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചേങാടകാവ  െചേങാടകാവ   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2020 -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:ജി2-6787/2021 18-10-2021
 െകായിലാണി താലകില   അേതാളി വിേലജില ,െകാടേശരി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവ

ൻ ടി s / o ഉണിയാരൻ , കിഴെക പതേശരി ,െമാടകൂർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അേതാളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹരിദാസൻ ,

ഹരിനിവാസ ,െകാടേശരി , േബാധിപിച അേപക   അേതാളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-04-2011 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശങരൻ മകന 71

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി ഭാര് 75

2 ഹരിദാസൻ മകന 58

3 ഗീത മകള 54

4 വതരാജ മകന 50
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നമര:ജി2-6657/2021 11-10-2021
  െകായിലാണി  താലകില   അേതാളി  വിേലജില െകാങനർ േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

കഞികണാരൻ  എൻ  ടി  s  /  o  നാരായണൻ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അേതാളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ദിേനശ കമാർ ,

നമിടികണി താഴം,െകാങനർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   അേതാളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-03-2019 -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 കട്ാത ഭാര് 74

2 പദീപൻ മകന 53

3 ദിേനശ കമാർ മകന 51

4 പജിേമാൾ മകള 48
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Kozhikode District
 

Quilandy Taluk
 

NOTICE
 
 
                                                                 
നമര:ജി2-6786/2021 17-10-2021
 െകായിലാണി താലകില   അേതാളി വിേലജില അടവാട് േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷകറപ് S /

O ചാതകടികറപ്    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അേതാളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനീഷ ബാബ , അനസ നിവാസ ,െതറിമലയിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-11-2016 -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. 

 
                                                                 
നമര:ജി2-6782/2021 17-10-2021
  െകായിലാണി  താലകില    െകാഴകൂര  വിേലജില   നരേകാട  േദശത്  താമസിചവരെവ  അനരിച

േപായ   കഞായിശ  W  /  O  അബ  റഹിമാൻ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാഴകൂര വിേലജില   പേരതയെട മകന എ വി അബള

്ള , എടവേതരി ,കീഴരിയർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െകാഴകൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2021 -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 ലീല ഭാര് 72

2 അനിൽകമാർ മകന 48

3 അനിത മകള 46

4 അനീഷ ബാബ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ വി അബള മകന 66
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നമര:ജി2-6784/2021 17-10-2021
 െകായിലാണി താലകില   അേതാളി വിേലജില െകാങനർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹറ W

/ O മഹമദ എം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അേതാളി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ മഹമദ എം ,  ൈബത് സഹറ ,െകാങനർ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-10-1995 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ എം ഭരതാവ 65

2 യാസർ മഹമദ എം മകന 33

3 യസറ മഹമദ എം മകള 33
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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-7039/2021 12-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   പനലയാണി വിേലജില െപരവടർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന എ

ൻ െക W/o ചനൻ  സൗപർണിക ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട ഭരതാവ ചനൻ എം , സൗപർണിക ഹൗസ െപരവടർ െകായിലാണി ,

േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന  14-06-2020-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:ജി3-6593/2021 12-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   ഇരിങല വിേലജില അയനികാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ

െക S/o രാമൻ നായർ   പറാട് കണിയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ശ്ാംജിത്  പറാട് കണിയിൽ അയനികാട പി ഒ , േബാധിപിച

അേപക   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-

06-2003  -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:ജി3-6912/2021  12-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനൻ എം ഭരതാവ 67

2 സജിത് േമേചരി മകന 41

3 സമി അനീഷ മകള 38

4 സാജൻ േമേചരി മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസനകമാരി ഭാര് 64

2 ശ്ാംജിത് മകന 38

3 ശിവലി മകള 35

12754 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 െകായിലാണി താലകില   ഇരിങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി അമ D/o കഷൻനായ

ർ പറാട് കണിയിൽ   പറാട് കണിയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരിങല വിേലജില   പേരതയെട മകന ശ്ാംജിത് , പറാട് കണിയിൽ അയനികാട

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-03-1995  -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:ജി3-6859/2021 18-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   പനലായനി  വിേലജില േകാതമംഗലം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങര

ൻ  െക  S/o  രാമണി   ലീല  നിവാസ  േകാമത്കര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള ഷീജ െക െക  ആവേടാടമീതൽ

അരികളം  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-05-2021-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:ജി3-7002/2021 18-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   തറയര വിേലജില തറയർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞബള എം എ

S/o  കഞബ ഹാജി   കണരൻൈക എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ൈഫസൽ  സീനത്  മൻസിൽ കണരൻൈക പേയാളി

േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദാേമാദരൻ മകന 73

2 കമലാകി മകള 63

3 ശ്ാംജിത്          (മരണെപട മകൻ രാഘവെൻറ മകൻ} പൗതൻ 38

4 ശിവലി            (മരണെപട മകൻ രാഘവെൻറ മകൾ) പൗതി 35

5 സബിൻ സി േവണ  (മരണെപട മകൻ േവണവിെൻറ മകൻ) പൗതൻ 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ െക െക മകള 43

2 േരാഹിത് െക െക (മരണെപട മകൾ ഷീബയെട മകൻ) പൗതൻ 24

3 ഷിബിന െക െക (മരണെപട മകൾ ഷീബയെട മകൾ) പൗതി 22

4 സഞയ െക െക (മരണെപട മകൻ ഷാജിയെട മകൻ) പൗതൻ 17

5 സനത് െക െക (മരണെപട മകൻ ഷാജിയെട മകൻ) പൗതൻ 14

6 ഷീന ടി െക  (മരണെപട മകൻ ഷാജിയെട ഭാര്) മകെന ഭാര് 41
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ടിയാന  27-09-2008-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:ജി3-6858/2021 18-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില  കീഴരിയർ വിേലജില നടവതർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞികണൻ

S/o  ബാപടി   മമിളികനിയിൽ വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന സധീർ  മമിളികനിയിൽ വീട നടവതർ പി ഒ  േബാധിപിച

അേപക മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-09-

2004-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:ജി3-6590/2021 18-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   പേയാളി വിേലജില െമലഡി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസ S/o ബാപ

 ചാലിൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് രതി  ചാലിൽ ഹൗസ പേയാളി പി ഒ  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  05-02-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീനത് മകള 45

2 നാസർ മകന 43

3 നൗഷാദ മകന 41

4 നസീന മകള 40

5 ൈഫസൽ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന  സി പി ഭാര് 71

2 എം െക പേമാദ കമാർ മകന 53

3 പമീള എം െക മകള 50

4 സധീർ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ജി3-7008/2021 18-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   േചമേഞരി  വിേലജില തിരവങർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിനകടി

D/o  അഹമദകടി   േകേളാത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന അബറഹിമാൻ േകേളാത് തിരവങർ പി ഒ  േബാധിപിച

അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 06-03-

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. 

 
നമര:ജി3-6999/2021 18-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   തറയര വിേലജില ഇരിങത് േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻനായ

ർ S/o േകാമൻ നായർ  െചറമണിൽ ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന വിജയൻ  െചറമണിൽ ഹൗസ ഇരിങത്  േബാധിപിച അേപക

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-8-2020-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-5701/2021 18-10-2021

1 രതി ഭാര് 63

2 ജീജാഭായ മകള 42

3 ലിജി മകള 41

4 ജിേതഷ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമാബി മകള 64

2 അബറഹിമാൻ മകന 63

3 അബൾ മജീദ മകന 61

4 ൈസനബ മകള 56

5 െമായീൻേകായ മകന 54

6 അസാബി മകള 53

7 അബൾ ഹമീദ മകന 50

8 അഷറഫ മകന 48

9 ഫൗസിയ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയൻ മകന 57
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 െകായിലാണി താലകില   അവിടനൂര വിേലജില വാകയാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചായിക

ടി S/o കഞികണൻ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ജാനകി െക  കറേങാട് വാകയാട പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    22-08-1992-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 ജാനകി െക ഭാര് 71

2 സമ െക മകള 53

3 അനില െക മകള 48

4 അനില എൻ (മരണെപട മകൻ ബാബവിെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 40

5 വാമിക െക (മരണെപട മകൻ ബാബവിെൻറ മകൾ) പൗതി 20

6 ഋതേദവ െക (മരണെപട മകൻ ബാബവിെൻറ മകൻ) പൗതൻ 15
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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-5937/2021 09-09-2021
 
  െകായിലാണി  താലകില   െചേങാടകാവ  വിേലജില  എളാേടരി  േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

കഞികണൻ  S/o  ചനൻ   ആലകളതിൽ  േമലർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് കാർത്ായനി  ആലകളതിൽ േമലർ പി ഒ

േബാധിപിച അേപക   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-06-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശിയായി   താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-7005/2021 18-10-2021
 
  െകായിലാണി  താലകില   അവിടനൂര വിേലജില പനത് േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശ്

നാഥൻ നായർ S/o േഗാപാലൻ നായർ  കറിേയാറകണി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന വിപിൻ നാഥ കറിേയാറകണി പനത് പി ഒ

േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    31-08-2020-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. 

 
നമര:ജി3-6860/2021 18-10-2021
 
  െകായിലാണി  താലകില  െചേങാടകാവ  വിേലജില എടകളം  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

സേരാജിനി  D/o േകളപൻ  ഒടിനിലം കനിയിൽ എടകളം പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട സേഹാദരൻ ശങരൻ  ഒടിനിലം കനിയിൽ

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി ഭാര് 71

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല ഭാര് 53

2 വിപിൻനാഥ മകന 32
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പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-01-2016-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ പറയനയാൾ

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-5702/2021 06-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില  േചമേഞരി  വിേലജില തിരവങർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിന

ി  W/o  മാധവൻ  നായർ   സൗപർണിക  തിരവങർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള മജിനി പി െക  സൗപർണിക തിരവങർ

േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   21-03-2008-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-5952/2021 06-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില  േചമേഞരി  വിേലജില െവങളം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നളിനി എൻ

W/o ബാലൻ  വിനീതാലയം െവങളം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട പൗതി വിസയ വികാസ വി  വിനീതാലയം െവങളം പി ഒ  േബാധിപിച

അേപക  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-09-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശങരൻ സേഹാദരൻ 71

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മജിനി പി െക മകള 38

2 മജിത പി െക മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷബ (മരണെപട മകൾ വിനീതയെട മകൾ) പൗതി 32

2 ഷിനിൽ െക െക  (മരണെപട മകൾ വിനീതയെട മകൻ) പൗതൻ 30

3 വിസയ വികാസ വി (മരണെപട മകൻ വികാസ ബാബവിെൻറ
മകൾ)

പൗതി 26

4 ആശര് പി വികാസ  (മരണെപട മകൻ വികാസ
ബാബവിെൻറ മകൾ)

പൗതി 22

12760 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:ജി3-5969/2021 06-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   പേയാളി വിേലജില കിഴർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിപാത W/

o അബള  െകാവമൽ കിഴർ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന കഞിെമായീൻ  െകാവമൽ കിഴർ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 01-07-2019-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-6853/2021 17-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   അരികളം വിേലജില തിരവങായർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി പ

ി  കഞിരാമൻ  S/o  േചായി   വിശാലനിവാസ  െതെക  െപായിലിങൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് വിശാലാകി പി  െക

വിശാലനിവാസ െതെക െപായിലിങൽ കാരയാട പി ഒ േമപയർ  േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-10-2020-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-6847/2021 17-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   േചമേഞരി  വിേലജില തിരവങർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീലജ എം

S/o  ശീനിവാസൻ   ശീവതലം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് റിന ഇ പി  ശീവതലം ഹൗസ തിരവങർ പി ഒ  േബാധിപിച

അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 26-07-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല മകള 56

2 കഞിെമായീൻ മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിശാലാകി പി െക ഭാര് 64

2 ലീമ ആശിഷ മകള 42

3 രമ് കഞിരാമൻ മകള 33
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-6801/2021 17-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില  െചേങാടകാവ  വിേലജില എടകളം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി ക

െ മസ S/o മമദ  താെഴ അേരടത് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന അസീബ ടി എ  താെഴ അേരടത് എടകളം പി ഒ  േബാധിപിച

അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-11-

2000-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:ജി3-6797/2021 17-10-2021
 
  െകായിലാണി  താലകില   െചേങാടകാവ   വിേലജില  േചലിയ  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

നാരായണൻ നായർ S/o രാര നായർ െവടകാടകനിയിൽ േചലിയ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി മകന മരളീ കഷൻ  െവടകാടകനിയിൽ േചലിയ  േബാധിപിച

അേപക  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 14-04-

1999-ല മരണെപടതായം  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 റിന ഇ പി ഭാര് 29

2 വതല വി െക മാതാവ 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ഭാര് 75

2 ജമീല മകള 55

3 ലതീഫ മകന 49

4 ഫാതിമ മകള 48

5 നാസർ മകന 46

6 നൗഷാദ മകന 44

7 അസീബ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ പി െക ഭാര് 74

2 രാമകഷൻ മകന 52

3 േശാഭന മകള 50

4 സംഗീത കമാരി മകള 48
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നമര:ജി3-6848/2021 17-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   െചേങാടകാവ  വിേലജില എളാേടരി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണ

ി  അമ  W/o  ബാലൻനായർ   ഉണിചിരാം  വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള രാധ യ െക  ഉണിചിരാം വീടിൽ എളാേടരി

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-07-2018-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:ജി3-6849/2021 17-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   അരികളം വിേലജില തിരവങായർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകി അമ

മ D/o  കരണാകരൻ നായർ വരികപറത് കണി മീതൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള ലളിത വരികപറത് കണി മീതൽ

കാരയാട   േബാധിപിച  അേപക മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    05-08-2021-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:ജി3-6856/2021 17-10-2021
 
  െകായിലാണി താലകില   പനലായനി  വിേലജില  േകാവിൽകണി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

അഹമദ S/o അബള  അൽമിനാർ ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന മഹമദ ബഷീർ വി  വി   അൽമിനാർ ഹൗസ ബീച്  േറാഡ

െകായിലാണി  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-11-2014-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

5 മരളീ കഷൻ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ യ െക മകള 56

2 സദാനനൻ മകന 53

3 പകാശൻ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത മകള 47
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ വി വി ഭാര് 49

2 മഹമദ ബഷീർ വി വി മകന 32

3 അബൽ ലതീഫ വി വി മകന 31

4 അറഫാത് സി സി മകന 28
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