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NOTICE

 
നമര:ജി 2-7304/ 2021 26-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില  േമഞാണ്ം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അചതൻ  നായർ സി െക  ,

േമഞാണ്ം േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േമഞാണ്ം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജയരാമൻ എൻ വി  ,  െചറവറ  േപരാമ പി  ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-10-2018 -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:ജി 2  -7301/ 2021 26-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   േമഞാണ്ം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൗദാമിനി d/o കഞികഷൻ,

െവങപറ േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േമഞാണ്ം  വിേലജില   പേരതയെട മകന േമാഹനൻ എ െക , മണികലികിമീതൽ , േമഞാണ്ം

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    26-05-2012  -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:ജി 3 -7000/ 2021 30-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   തറയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നഫീസ w/o എ സി െമായതീൻ,

തറയർ േദശത് ,   കരവാൻകണി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയകഷൻ എൻ വി മകന 61

2 ജയരാമൻ എൻ വി മകന 56

3 ഗീത സി മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനൻ എ െക മകന 58

2 രാജൻ എ െക മകന 56

30th November 2021Revenue Department15009
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തറയര വിേലജില   പേരതയെട മകന അഹമദ , കരവാൻകണി  പേയാളി

അങാടി , േബാധിപിച അേപക   തറയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    31-07-2020  -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:ജി 3 -7230/ 2021 26-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   െചേങാടകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമൻ നായർ s/o

ചാതകടി  നായർ , േചലിയ  േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചേങാടകാവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന പി പവിതൻ നായർ , കലാലയം

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-03-2021 -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:ജി 3 -3568/2021 30-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   േചമേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ റസാക് s/o വീരാൻ

സാഹിബ   ,  െവങളം  േദശത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചമേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഷംന െക സി , മബാറക് െവങളം പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് 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 െമായതീൻ ഭരതാവ 75

2 അഹമദ മകന 53

3 ഷാഹിദ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി പവിതൻ നായർ മകന 71

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മബീന ഭാര് 50

2 ഷംന െക സി മകള 32
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നമര:ജി 3 -7196/ 2021 30-10-2021
 
  െകായിലാണി  താലകില   അവിടനൂര  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ നായർ

s/o കഞമ  , അവിടനൂർ േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അവിടനൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  രഗിണി അമ , െകാലൻകണി

അവിടനൂർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   അവിടനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2021  -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:ജി 2 -4340/ 2021 30-10-2021
 
  െകായിലാണി താലകില   അേതാളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമദ s/o  അബബകർ ,

െമാടകൂർ േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവക

ാശ സർടിഫികറിനായി   അേതാളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നഫീസ , െനടിയാറമത്  െമാടകൂർ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-02-2021 -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: ജി 3 -7014/ 2021 30-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഗിണി അമ ഭാര് 75

2 ഗിരിജ  ഇ െക മകള 54

3 ബിന ഇ െക മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ ഭാര് 62

2 ബഷറ മകള 40

3 സഫിയ മകള 38

4 യസഫ സേഹാദരൻ 64

5 കഞിമസ സേഹാദരൻ 62

6 ഉസാൻ സേഹാദരൻ 60

7 റഹിം സേഹാദരൻ 58

8 റഷീദ സേഹാദരൻ 56

9 നാസർ സേഹാദരൻ 48

30th November 2021Revenue Department15011
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 െകായിലാണി താലകില   വിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരൻ s/o കഞികഷൻ നായർ,

പളിയേഞരി  േദശത് ,  വടേക  പഞാട്  െകാലം പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സഭീഷ ബി , വടേക

പഞാട് െകാലം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-02-2020 -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 ശിവദാസിനി ഭാര് 60

2 സഭീഷ ബി മകന 42

3 സധീഷ ബി മകന 35
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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 3 -6852/ 2021 30-10-2021
 
  െകായിലാണി  താലകില   പനലായനി   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയം  d/o  അബള ,

പനലായനി േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനലായനി  വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ ഹംസ പി , അജമാൻ ഹൗസ ബീച് േറാഡ

െകായിലാണി , േബാധിപിച അേപക   പനലായനി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2019 -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:ജി 3 -6795/ 2021 30-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   െചേങാടകാവ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം s/o മമദ ,

എടകളം േദശത് , െവളമണിൽ എടകളം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചേങാടകാവ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നഫീസ , െവളമണിൽ എടകളം പി

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-06-2016 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ സേഹാദരി 71

2 നഫീസ സേഹാദരി 67

3 ഹംസ പി സേഹാദരൻ 61

4 ഫാതിമ സേഹാദരി 56

5 ൈദന സേഹാദരി 53

6 ജാഫർ സേഹാദരൻ 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ ഭാര് 53

2 െഷറീന മകള 37

3 ഷംസീറ മകള 33

4 െമായീൻകടി സേഹാദരൻ 66

30th November 2021Revenue Department15013
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നമര:ജി 3 -7024/ 2021 30-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   അവിടനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരൻ െക s/o െചേകാട

ടി , വാകയാട  േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അവിടനൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാനകി , േകേളാത്  വാകയാട   പി  ഒ , േബാധിപിച

്ച  അേപക   അവിടനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2021 -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:ജി 3 -7233/ 2021 30-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   പനലായനി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാസൻ വി െക s/o ചാതകടി ,

 െപരവടർ േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനലായനി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേനാഷ വി െക , ശീകല , താെഴകണി  െപരവടർ പി

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-07-2021  -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:ജി 2 -7420/ 2021 30-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   േമഞാണ്ം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി  w/o  കണൻ  ,

േമഞാണ്ം   േദശത്  ,  പരേമശ്രൻ  വീടിൽ  കായണ  ബസാർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

5 മഹമദ          (മരണെപട സേഹാദരൻ അബദറഹിമാൻ
കടി എനയാളെട മകൻ )

- 43

6 ൈഫസൽ                                  ടി
ടി

- 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി ഭാര് 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നളിനി പി െക ഭാര് 63

2 സേനാഷ വി െക മകന 44

3 രാേഗഷ വി െക മകന 42

4 കേലഷ വി െക മകന 39

5 മേഹഷ ദാസ വി െക മകന 37

15014 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമഞാണ്ം വിേലജില   പേരതയെട മകള

ചനിക പി   വി  ,  ശീരാഗ പതൻപരയിൽ ,  േമഞാണ്ം ,  േബാധിപിച അേപക   േമഞാണ്ം  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-03-1982 -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:ജി 2 -5897/ 2021 30-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   െനാചാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കേഞ്ാകർ  s/o അമദ ഹാജി

, േചേനാളി േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനാചാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന കഞമദ , േചേനാളിതാെഴ , േചേനാളി പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-01-2021  -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:ജി 3 - 7774/ 2021 30-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   പനലായനി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ വി രാമകഷൻ s/o എ വ

ി േഗാപാലൻ,  േകാതമംഗലം േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനലായനി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കാർത്ായനി , എ വി ജി  ഹൗസ

െകാരയങാട  െതര , േകാതമംഗലം, െകായിലാണി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പനലായനി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-03-2021 -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനിക പി വി മകള 62

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന ഭാര് 75

2 കദീശ മകള 64

3 ആയിശ മകള 61

4 കഞമദ മകന 59

5 കഞായി മകന 53

6 ബീവി                                  (മരണെപട മകൻ
കഞിെമായിയെട ഭാര് )

മകെന ഭാര് 50

7 താജനിസ                                           ടി
മകൾ

പൗതി 28

8 തസനിം                                                ടി
മകൻ

പൗതൻ 26
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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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി ഭാര് 63

2 അഭിലാഷ മകന 44

3 അനീഷ മകള 40
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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-7240/2021 26-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   കായണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലിയാമ w/o മതായി  അറക

ൽ  ഹൗസ  കായണ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കായണ വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷാജ എ എം , അറകൽ ഹൗസ മാടേനാട

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    30-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-7241/2021 25-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   ഇരിങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ഉമർകടി  ഹാജി s/o ഇബാഹി

ം  മസലിയാർ  ഇരിങൽ േദശത്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരിങല വിേലജില   പേരതനെറ മകള ൈറഹാനത് മഹമദ , ബഷറ മൻസിൽ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-03-2020 -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 െബനി എ എം മകന 52

2 ഷാജ എ എം മകന 49

3 സജി എ എം മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ ഭാര് 73

2 സബറ മകള 49

3 ഷംസദീൻ മകന 48

4 ൈറഹാനത് മഹമദ മകള 46

5 ഷമി മകള 44

6 മഹമദ ഷാഫി മകന 41

30th November 2021Revenue Department15017
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



നമര:ജി1-7295/2021 25-10-2021
 
  െകായിലാണി താലകില   ചങേരാത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ നായർ പി ടി  s/o

കണാരൻ നായർ  കനാടി  േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചങേരാത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന രവി പി ടി , പാറകതാെഴ  കടിയങാട

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-10-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-7189/ 2021 25-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   മടാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹൈസൻ s/o െമായതീൻ  മടാടി

േദശത്  എേടാത്  കണി  മടാടി  േനാർത്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടാടി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന കഞമദ , എേടാത്

കണി മടാടി േനാർത് പി ഒേബാധിപിച അേപക   മടാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-1993  -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:ജി1 -7296/2021 25-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   െചറവണർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായ s/o ഇബാഹിം  കാമത

്  ആവള  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറവണർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈറഹാനത് , കാമത്  ആവള  പി ഒ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2018  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാന അമ ഭാര് 73

2 രവി പി ടി മകന 55

3 മിനി പി ടി മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയം (രണാം ഭാര് ) ഭാര് 79

2 െമായ മകന 61

3 കഞമദ മകന 60

4 ഹാജറ മകള 51
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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:ജി2-6785/2021 22-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   അേതാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദേകായ s/o മമത

േകായ  േവളർ േദശം കിഴേക താനിമൽ േവളർ  പി  ഒ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അേതാളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആബിദ , േവളർ

േദശം കിഴേക താനിമൽ േവളർ  പി ഒ   േബാധിപിച അേപക   അേതാളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-2020 -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:ജി2-7300/2021 22-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   അേതാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവൻ െക എം s/o എലിയാണി

 കഴികാട്  മലയിൽ  ശിവഗംഗ  െകാളകാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അേതാളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റജല , കഴികാട്

മലയിൽ ശിവഗംഗ െകാളകാട പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   അേതാളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2021 -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 ൈറഹാനത് ഭാര് 38

2 ഫാതിമ ൈലബ മകള 10

3 മഹമദ സിയാദ മകന 6

4 കഞാമിന മാതാവ 75

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല ഭാര് 56

2 അനസ് മകന 39

3 അസല മകന 37

4 ആബിദ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റജല ഭാര് 53

30th November 2021Revenue Department15019
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നമര:ജി2-7303/2021 22-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   േമഞാണ്ം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണികടി വി പി w/o അചതൻ

 നായർ  സി  െക  െചേമഞാണ്ം  റവറ േപരാമ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമഞാണ്ം  വിേലജില   പേരതയെട മകന ജയരാമൻ എൻ

വി , െചറവറ േപരാമ പി ഒേബാധിപിച അേപക   േമഞാണ്ം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-7297/2021  22-10-2021
 
  െകായിലാണി  താലകില   അേതാളി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  ബിചാമിന  d/o  കാദർ

കാഞിരതിൽ  െകാങനർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അേതാളി വിേലജില   പേരതയെട മകന മസേകായ െക , കാഞിരതിൽ

െകാങനർ  േബാധിപിച അേപക   അേതാളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-1986 -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:ജി3-7015/2021  22-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   െചേങാടകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിദാസൻ s/o കഞിരാമ

ൻ  ഹൻസിജ എടകളം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചേങാടകാവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹൻജിത് ,  ഹൻസിജ എടകളം േബാധിപിച

അേപക   െചേങാടകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2021 -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 ജയകഷൻ എൻ വി മകന 61

2 ജയരാമൻ എൻ വി മകന 56

3 ഗീത സി മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മസേകായ െക മകന 78

2 പാതമ മകള 70
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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 േജ്ാതിർ മയി ഭാര് 65

2 ഹൻജിത് മകന 41

3 ഹസിജ അനപ കമാർ മകള 41
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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 3 -7227/ 2021 22-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   മടാടി വിേലജില വീരവേഞരി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ s/o

ഒണകൻ മലവയൽ കനി കടലർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകള സിന , മലവയൽ കനി കടലർ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-01-2016 -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:ജി 3 -7022/ 2021 18-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില  േചമേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിേതാദയൻ s/o കഞിരാമൻ

താെഴെചറവത്  െവങളം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േചമേഞരി  വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ അനിൽ കമാർ ,  വടെക

െതേകടത് തലകളതർ , േബാധിപിച അേപക   േചമേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-03-2007 -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 ലളിത ഭാര് 67

2 പശാന് മകന 52

3 സിന മകള 49

4 ബിന മകള 45

5 പസാദ മകന 43

6 പനീഷ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജയ കമാർ സേഹാദരൻ 61

2 അനിൽ കമാർ സേഹാദരൻ 59

3 അജിത് കമാർ സേഹാദരൻ 57

4 രേമശൻ സേഹാദരൻ 54
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നമര:ജി 2 -7442/ 2021 30-10-2021
 
  െകായിലാണി  താലകില   എരവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ പി  s/o  കഷൻ

എഴതചൻ  കിഴിഞാണ്ം േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരവടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പാർവതികടി അമാൾ പി , ശീകഷപരം

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-03-2021 -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:ജി 2 -7298/ 2021 30-10-2021
 
  െകായിലാണി  താലകില    അേതാളി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ആയിശ  d/o  ഹസൻ

െകാങനർ േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അേതാളി വിേലജില   പേരതയെട മകള ഹസീന , മണകൽ െകാങനർ , േബാധിപിച അേപക

അേതാളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-10-2001  -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:ജി 3 -7237/ 2021 30-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   കരാചണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ പി െജ s/o േജാസഫ

5 രാജീവൻ സേഹാദരൻ 51

6 നിേലഷ സേഹാദരൻ 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാർവതികടി അമാൾ പി ഭാര് 87

2 വതകമാർ പി മകന 59

3 വിനീത പി മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹസീന മകള 52

2 ഇമിചി ആമിന സേഹാദരി 83

3 മറിയകടി സേഹാദരി 80

4 അബളേകായ സേഹാദരൻ 78

5 മഹമദേകായ സേഹാദരൻ 75

6 പാതമയ സേഹാദരി 72
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എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കരാചണ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിനി ,  പവതിങൽ കരാചണ് , േബാധിപിച അേപക   കരാചണ് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-

09-1997  -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:ജി 3 -7405/ 2021 30-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   തിേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവദാസൻ s/o കണൻ  പളിക

ര  േദശത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശില േദവദാസ , കനിയിൽതാഴ കനി പളികര , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2021  -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:ജി 3 -7195 / 2021 30-10-2021
 
  െകായിലാണി താലകില   അവിടനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമൻ അടിേയാടി

s/o തിവികമൻ നമതിരി  പനത് േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അവിടനൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകള േദവിക പി  െക ,  തലെപായ

ിൽ (തകാർതിക) പനത് പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   അവിടനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-01-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിനി ഭാര് 51

2 ജവൽ േജാസ മകന 28

3 േജാസ ലീൻ േജാസ മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശില േദവദാസ ഭാര് 41

2 അനിരദ് മകന 16

3 അഭിനവ മകന 13
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നമര:ജി 3 -7426/ 2021 26-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   വിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വതൻ s/o കഞിരാമൻ  െകാലം

േദശത് എനയാൾ േകാഴിേകാട സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസേടറിെൻറ ബി .4334/ 2016 നമർ സർടിഫികറ് പകാരം 11-09-

1999 മതൽ മരണെപടതായി അനമാനിചിടണ്.  ടിയാെൻറ   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിയര വിേലജില   ടിയാെൻറ  സേഹാദരി ലീല , കടതകനമൽ െകാലം പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-09-1999 -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:ജി 2 -7310/ 2021 30-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   അേതാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശ്നാഥൻ നമ്ാർ പി s/o

ശങരൻ നായർ  െകാളകാട േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അേതാളി വിേലജില    മകള െജസി , െകാകമത്  െകാളകാട , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-2021  -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 ൈഹമവതി ഭാര് 61

2 േദവിക പി െക മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല സേഹാദരി 64

2 മാലതി സേഹാദരി 62

3 മരളീധരൻ സേഹാദരൻ 56

4 ഷർമിള സേഹാദരി 52

5 ബിന സേഹാദരി 50

6 ൈഷനി മരണെപട സേഹാദരി ശാനയെട മകള 48

7 ഷിസിത മരണെപട സേഹാദരി ശാനയെട മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമതി ഭാര് 67

2 െജസി െക മകള 52

3 ജീജ െക മകള 50
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നമര:ജി 3 -7234 /2021 30-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   വിയര വിേലജില പളിയേഞരി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി d/

o  േഗാവിനൻ   േകാവിേലരിതാഴ  പളിയേഞരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തങമണി , നീലിേയടത് കനേഞരി േകാകൂർ ബാലേശരി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-06-1971 -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. 

 

4 ജിനി െക മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജൻ  മരണെപട സേഹാദരി അമാള എനവരെട
മരണെപട മകൾ ലകി എനവരെട

മകന 66

2 തങമണി  മരണെപട സേഹാദരി അമാള എനവരെട
മരണെപട മകൾ ലകി എനവരെട

മകള 59

3 രേമശ രാഘവൻ  മരണെപട സേഹാദരൻ
നാരായണപണികർ എനയാളെട മരണെപട മകൻ രാഘവൻ
എനയാളെട

മകന 50

4 ദിേനശ മരണെപട സേഹാദരൻ നാരായണപണികർ
എനയാളെട മരണെപട മകൻ രാഘവൻ എനയാളെട

മകന 48

5 ശീധരൻ     മരണെപട സേഹാദരൻ നാരായണപണികർ
എനയാളെട

മകന 71

6 മീനാകി  മരണെപട സേഹാദരൻ നാരായണപണികർ
എനയാളെട

മകള 85
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NOTICE

 
നമര:ജി 3 -7528/ 2021 30-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില  തിേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞനനൻ നായർ s/o കഷൻ

നായർ   പറകാട  േദശത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  തിേകാടി വിേലജില    ഭാര് രാധമ , കിഴെക ആേറാത് പറകാട , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-06-1999  -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. 

 
നമര:ജി 3 -7021/ 2021 30-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില േചമേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീശബി പി പി w/o എ പി മഹമദ

്  േകായ   തിരവങർ  േദശത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചമേഞരി വിേലജില   പേരതയെട മകള സൈലഖ , ഷാദ ഹൗസ തിരവങർ പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2021 -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. 

 
നമര:ജി 3 -7023/ 2021 26-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധമ ഭാര് 78

2 സേരഷബാബ മകന 54

3 േശാഭന മകള 51

4 രമ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ മകള 56

2 സൈബർ മകന 54

3 സഹിലബി മകള 52

4 സകരിയ മകന 42

30th November 2021Revenue Department15027
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 െകായിലാണി താലകില   വിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ നായർ s/o ശങരൻ നായർ

 പളിയേഞരി േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഉേമഷ , ആേഞാളി െകാടകാടംമറി , േബാധിപിച അേപക

വിയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2020  -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:ജി 2 -7307/ 2021 26-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില  േമഞാണ്ം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞമദ ഇ s/o തറൈവകടി

േമഞാണ്ം േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േമഞാണ്ം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഫവാസ , എടപാറ ൈപേതാത് ,  േബാധിപിച

അേപക   േമഞാണ്ം   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-11-2020 -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:ജി 2  -7302/ 2021 26-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   േമഞാണ്ം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിഅനനൻ നായർ െക

െക s/o  കഞികണൻ നായർ   േമഞാണ്ം  േദശത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േമഞാണ്ം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പി െക േപമ ,

ശബരി േപരാമ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േമഞാണ്ം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2021  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ ഭാര് 64

2 ഉമ മകള 42

3 ഉേമഷ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നബീസ ഭാര് 58

2 നൗഷിദ മകള 31

3 ഫവാസ മകന 28

15028 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 പി െക േപമ ഭാര് 71

2 മേനാജകമാർ െക മകന 50

3 ദീപ െക മകള 47

30th November 2021Revenue Department15029
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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-5140/2021 01-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   പാേലരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷ ഹജമ w/o സപി ഹാജി

ചാലിൽ െചറിയകമളം പാേലരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാേലരി വിേലജില   പേരതയെട മകന കഞബള , ചാലിൽ െചറിയകമളം

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-06-2018 -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:ജി 2-7440/2021 01-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   എരവടര വിേലജില കിഴിഞാണ്ം  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി അമ

മ െക w/o ടി കഷൻ നമീശൻ  മായിേചരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    എരവടര വിേലജില   പേരതയെട മകള സജിത ,  സരയ എരവടർ  പി  ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2021 -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 ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞബള മകന 70

2 ആസ് (മരണെപട മകൻ െമായവിൻെറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 60

3 ഫൗസിയ       ( ടി മകൾ ) പൗതി 40

4 ഫാറഖ        ( ടി മകൻ ) പൗതൻ 35

5 ആഷിഫ         ( ടി ടി ) പൗതൻ 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള എം മകള 68

2 ൈശലജ എം മകള 61

3 സജിത എം മകള 56

4 സനിത എം മകള 53
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നമര:ജി2-7726/2021 01-11-2021
 
  െകായിലാണി  താലകില   അേതാളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണാരകടി  െക ടി  s/

o  കഞിരാമൻ  കാപിൽതാെഴ േവളർ അേതാളി  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അേതാളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിധീഷ െക ടി ,

കാപിൽതാെഴ േവളർ അേതാളി പി ഒ േബാധിപിച അേപക   അേതാളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2021 -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. 

 
നമര:ജി2-7721/2021 01-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   െകാഴകൂര വിേലജില വിളയാടർ  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീക

മാരി d/o പരേഷാതമൻ നമതിരി  ഇടയിലിടത് കാരണതിലം  ഇരിങത്  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െകാഴകൂര  വിേലജില

പേരതയെട മകന സനിൽ, ഇടയിലിടത് കാരണതിലം  ഇരിങത്  പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   െകാഴകൂര വിേല

ജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

26-04-2020 -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. 

 
നമര:ജി2-4347/2021 01-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   അേതാളി വിേലജില േവലർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരിയായി w/

o എയിലാണി  കളമണയിൽ േവളർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അേതാളി  വിേലജില   പേരതയെട മകള സരസ ,  കളമണയിൽ േവളർ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-01-1987 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യേശാദ െക ടി ഭാര് 60

2 നിഷ െക മകള 41

3 നിധീഷ െക ടി മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രവി നമതിരി ഭരതാവ 62

2 സനിൽ മകന 32

3 സരജ മകന 23
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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:ജി2-7724/ 2021 01-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   േമഞാണ്ം വിേലജില േമഞാണ്ം  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻ

നായർ െക s/o േഗാവിനൻ നായർ  െസകന് േകാളിേയാട് േപരാമ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമഞന്ം വിേലജില   പേരതനെറ മകള

സിമി െക , െസകന് േകാളിേയാട് േപരാമ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േമഞാണ്ം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2021  -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:ജി2-7718/2021 01-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   പാേലരി വിേലജില പാേലരി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാർവതി അമ എ

ം െക d/o േഗാവിനൻ നായർ  മണാർകണി പാേലരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാേലരി വിേലജില   പേരതയെട മകന ശീനിവാസൻ എം

െക , മണാർകണി പാേലരി പി ഒ േബാധിപിച അേപക   പാേലരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-07-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ മകള 72

2 ശാരദ (മരണെപട മകൻ ആണിയെട മകൾ ) പൗതി 75

3 പാർവതി       (ടി ടി ) പൗതി 63

4 ഹരിദാസൻ      (ടി മകൻ ) പൗതൻ 62

5 ഭാസരൻ       (ടി ടി ) പൗതൻ 57

6 ഗിരീഷ          (ടി ടി ) പൗതൻ 43

7 േവലായധൻ െക എം (മരണെപട മകൾ െപണകടിയെട മകൻ
)

പൗതൻ 71

8 ആണി                  (ടി ടി ) പൗതൻ 66

9 രാഘവൻ െക             (ടി ടി ) പൗതൻ 63

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാലിനി െക മകള 51

2 സിമി െക മകള 47
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നമര:ജി 2-6775/2021 01-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   എരവടര വിേലജില എരവടർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞബള s/

o  കഞി  േപാകർ  ഹാജി   പിലാറത്  എരവടർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരവടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബീവി , പിലാറത്

എരവടർ , േബാധിപിച അേപക   എരവടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-03-2021  -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:ജി2-7725/2021 01-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   അേതാളി വിേലജില കമളി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ s/

o  ചന   തയിൽ    മീതൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അേതാളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാധാകഷൻ , ഇലത്  മീതൽ കമളി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീനിവാസൻ എം െക മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീവി ഭാര് 67

2 അബൾ  കരിം പി മകന 54

3 മഹമദ പിലാറത് മകന 49

4 സാറ  പി മകള 48

5 ജമീല പി മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന മകള 62

2 രാധാകഷൻ മകന 55
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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-7705/2021 01-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   ചങേരാത് വിേലജില ആവടക േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമാള s/

o രയരകറപ്  പളികൽ ആവടക  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചങേരാത്  വിേലജില   പേരതയെട മകന കഞികഷൻ , കവങള ചാലിൽ

ആവടക  പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   ചങേരാത്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2021 -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 ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-6664/2021 01-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   അേതാളി വിേലജില െകാങനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിചാമി

ന  d/o  കാദർ   കാഞിരതിൽ  െകാങനർ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അേതാളി വിേലജില   പേരതയെട മകന മസേകായ ,

കാഞിരതിൽ െകാങനർ  േബാധിപിച അേപക   അേതാളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-1986 -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:ജി2-7722/2021 01-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞികഷൻ മകന 76

2 ശാന മകള 60

3 േദവി മകള 59

4 ഭാസകരൻ മകന 55

5 മഞ (മരണെപട മകൻ ബാലൻെറ മകൾ ) പൗതി 30

6 സിഞ (ടി മകൾ ) പൗതി 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മസേകായ മകന 78

2 പാതമ മകള 70
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 െകായിലാണി താലകില   െനാചാട വിേലജില പറാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകള നായർ s/o

േകളപൻ നായർ  പളകണി േചേനാളി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനാചാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള മഞളാഭായ പി െക , പളകണി േചേനാളി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2002 -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:ജി2-7729/2021 01-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   െനാചാട വിേലജില െവളിയർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതനാഭ

ൻ നമ്ാർ s/o അപകറപ്  പടിഞാറയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനാചാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന വതലൻ , പടിഞാറയിൽ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-11-1985  -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:ജി3-7897/2021 03-11-2021
 
  െകായിലാണി താലകില   ചങേരാത്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമ േജാസഫ D/o

േജാസഫ  ഇലവങൽ ചങേരാത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചങേരാത്  വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ മരിയ  േടാം േജാസഫ ,

ഇലവങൽ ചങേരാത്  േബാധിപിച അേപക   ചങേരാത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2019 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഞളാഭായ പി െക മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമണി മകള 68

2 വതലൻ മകന 63

3 ദർഗ മകള 61

4 ദയാളൻ മകന 58

30th November 2021Revenue Department15035
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നമര:ജി2-6658/2021 03-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   അേതാളി വിേലജില േവളർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ ഇ s/

o കഷൻ ൈവദ്ർ  എടേകാത് േവളർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അേതാളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അമിത കഷൻ ഇ , എടേകാത് േവളർ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-07-2021 -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:ജി2-7728/ 2021 03-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   ഇരവടര വിേലജില കേലാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷമീർ s/o അമത

 െകാേളാറിടതിൽ  കേലാട   േപരാമ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരവടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷംന , െകാേളാറിടതിൽ  കേലാട

േപരാമ , േബാധിപിച അേപക   ഇരവടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-12-2020  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിസർ മരിയ ആഗസ സേഹാദരി 75

2 േമരി  േജാസഫ സേഹാദരി 71

3 കര്ൻ േജാസഫ സേഹാദരൻ 69

4 അനമ സേഹാദരി 67

5 േറാസിലി േതാമസ സേഹാദരി 64

6 മരിയ േജാസ േജാസഫ സേഹാദരൻ 63

7 മരിയ േജാർജ േജാസഫ സേഹാദരൻ 61

8 ലിസി േജാർജ സേഹാദരി 59

9 സിസർ മരിയ േജാസഫ സേഹാദരി 54

10 മരിയ മാർടിൻ േജാസഫ സേഹാദരൻ 53

11 മരിയ  േടാം േജാസഫ സേഹാദരൻ 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഷർലി ഇ ഭാര് 53

2 അമിത കഷൻ ഇ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ജി3-7863/2021 03-11-2021
 
  െകായിലാണി  താലകില   പനലയാണി വിേലജില േകാതമംഗലം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

കൗസല് എ െക w/o േവലായധൻ  സൗമ് ഹൗസ േകാതമംഗലം െകായിലാണി  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പനലയാണി  വിേലജില

പേരതയെട മകന സതീഷകമാർ എം ,  സൗമ്  ഹൗസ േകാതമംഗലം െകായിലാണി  പി  ഒ  േബാധിപിച അേപക

പനലയാണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2021  -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. 

 

1 ഷംന ഭാര് 27

2 കഞാമി മാതാവ 58

3 മഹമദ ശയാൻ മകന 4

4 മഹമദ ഹനാൻ മകന 1

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സലിനകമാർ എം മകന 59

2 സലിജകമാരി എം മകള 57

3 സതീഷകമാർ എം മകന 55

4 സജിത് കമാർ എം മകന 53
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നമര:ജി3-7013/2021 01-11-2021
 
  െകായിലാണി താലകില   െചമേഞരി വിേലജില േചമേഞരി  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം

ദാേമാദരൻ  നായർ  s/o  കഞി  േകളപൻ   നായർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചമേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന പതീശൻ നായർ

 ,  െപാൻേതാട്   ഹൗസ  േചമേഞരി  പി  ഒ  ,  േബാധിപിച അേപക   െചമേഞരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-04-2021  -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 -7193/2021 01-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   മടാടി വിേലജില വൻമഖം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബറഹിമാൻ s/o

കാദർകടി       എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഗരീബ നവാസ , മാര്ാടത്  വൻമഖം  കടലർ പി ഒ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-01-2018  -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:ജി3-7192/2021 01-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതാപൻ മകന 58

2 പതീശൻ നായർ മകന 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സകീന ഭാര് 61

2 ഗരീബ നവാസ മകന 42

3 ജൈനദ  ജാഫർ മകള 40

4 സർഫറാസ മകന 35

5 ഹാനം മകള 30
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 െകായിലാണി താലകില   െചേങാടകാവ വിേലജില േചലിയ  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാരിചൻ

s/o കണൻ  ആശാരികൽ േചലിയ  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  െചേങാടകാവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജ , ആശാരികൽ േചലിയ  പി ഒ

, േബാധിപിച അേപക   െചേങാടകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    09-10-2020  -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:ജി3-7025/2021 01-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   അവിടനൂര വിേലജില വാകയാട  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പത

നാഭൻ നായർ s/o രാമണി നായർ  േമേകാലത് വാകയാട  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അവിടനൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനിൽകമ

ാർ െക പി  ,  േമേകാലത് വാകയാട  പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   അവിടനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-09-2020  -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:ജി3-6855/2021 01-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   പനലായനി  വിേലജില കറവങാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ

s/o  കണൻ  പറമിൽ  െപരവടർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനലായനി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗിരിജ , പതിയായി പറമത് െപരവടർ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2009 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി ഭാര് 67

2 ഷാജ മകന 44

3 ൈഷനി മകള 41

4 ഷിജില മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ വി കമലാകി ഭാര് 77

2 അനിൽകമാർ െക പി മകന 52

3 ഹരി െക പി മകന 49
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ ഭാര് 49

2 വിഷ പി മകന 24
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NOTICE

 
നമര:ജി3-7190/2021 01-11-2021
 
 െകായിലാണി   താലകില  മടാടി   വിേലജില   മചകന്  േദശത്   താമസിചവരെവ   അനരിചേപായ സജീഷ കമാ

ർ െക എം S/o കഞിരാമൻ നായർ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് പിയജ പി  േകാടയകത് മീതൽ മചകന് പി ഒ  േബാധിപിച

അേപക   മടാടി 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:ജി3-7186/2021 01-11-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   കായണ വിേലജില കായണ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകൻ S/

o േഗാവിനൻ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് നിഷ ടി  വി   തമമലകിഴേകചാലിൽ  മാടേനാട പി ഒ  േബാധിപിച അേപക

കായണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം   മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന  23-09-2015-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 പിയജ പി ഭാര് 29

2 ആരധ് എസ നായർ മകള 9

3 അഥർവ എസ നായർ മകന 3

4 ലീല മാതാവ 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിഷ ടി വി ഭാര് 44

2 അർജൻ മകന 23

3 ആദിത്ൻ മകന 11

4 േദവി മാതാവ 69
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