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Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െജ 2-225/2021 25-01-2021
 
 വടകര താലകില   േചാേറാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസ െക,  േചാേറാട േദശത്  അൽ

ഹിലാൽ (കണിചീനവിട)  മടങൽ െവസ്  ,  േചാേറാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േചാേറാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള മാഷിദ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റംല സി പി ഭാര് 54

2 മാഷിദ  സി പി മകള 36

3 മായിസ  െക മകന 32

23th November 2021Revenue Department14011
____________________________________________________________________________________________________________________________
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Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െജ2 -7931 / 2021 01-11-2021
 
  വടകര  താലകില   മരേതാങര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  സേരനൻ പി  s/o  േകളപൻ

മരേതാങര േദശത് വരിേകങിയിൽ ഹൗസ ,മരേതാങര പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മരേതാങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഞജനാഥ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2021 -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:െജ 2 -7949 / 2021 01-11-2021
 
 വടകര താലകില   കനമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമദാസ എം വി  െതേകടത് ഹൗസ

,കകടിൽ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കനമല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭന , , േബാധിപിച അേപക   കനമല വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ2 -7345 / 2021 01-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാത മാതാവ 85

2 ഷീബ ഭാര് 52

3 അഞന മകള 28

4 മഞജനാഥ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന ടി ഭാര് 52

2 േരാസന ആർ മകള 31

3 േരാഷിത് ആർ മകന 26
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 വടകര താലകില   നടകതാഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതനാഭൻ െക പി  െകായിേലാത്

പറമത് ഹൗസ ,പതപണം പി ഒ ,വടകര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടകതാഴ വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി േപമ , , േബാധിപിച അേപക

നടകതാഴ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനൻ െക പി സേഹാദരൻ 53

2 േപമ സേഹാദരി 47

23th November 2021Revenue Department14013
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Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െജ 2-6648/2021 16-09-2021
 
 വടകര താലകില   ഒഞിയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരൻ പി െക  , ഊരാളങൽ േദശത്

,  പതംകനിയിൽ  ഹൗസ  ,  മടപളി  േകാേളജ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒഞിയം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജീവൻ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2008 -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:െജ 2-6952/ 2021 28-10-2021
 
 വടകര താലകില   കാവിലമാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവേനശൻ , കാവിലംപാറ േദശത്

ദിവീഷ  ഭവൻ  ഹൗസ  ,പകാട  കാവിലംപാറ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാവിലമാറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ദിവീഷ ഡി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2001 -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:െജ 2 -7339/ 2021 28-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജീവൻ s/o ലകി മകന 46

2 സജിത് s/o ലകി മകന 43

3 സനീത  s/o  ലകി മകന 40

4 സനീഷ  s/o നാണി മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനിക ഭാര് 50

2 ദിവീഷ മകന 32

3 ദിവ്ലകി മകള 29
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  വടകര താലകില   പറേമരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീനാകി  അമ ,  പറേമരി  േദശത്

നാേളാങണി  ഹൗസ പറേമരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറേമരി വിേലജില   പേരതയെട മകന രാമകഷൻ എൻ െക , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-03-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ 2 -6865/ 2021 28-10-2021
 
 വടകര താലകില   പാലയാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിനി w/o സഹേദവൻ , പാലയാട

േദശത് , െനലാേചരി ഹൗസ പാലയാട  നട പി ഒ , പാലയാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാലയാട വിേലജില   പേരതയെട മകള സംഷീന , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2021 -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:െജ 2 -7340/ 2021 28-10-2021
 
 വടകര താലകില  വില്ാപളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസ ടി ,  കീഴൽ  േദശത് , തയളതി

ൽ ഹൗസ കാവിൽ േറാഡ , കീഴൽ  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വില്ാപളി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന റഫീക് ,  ,  േബാധിപിച അേപക

വില്ാപളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാമകഷൻ മകന 76

2 ശീധരൻ മകന 73

3 ശാന മകള 70

4 പതാവതി മകള 67

5 നാരായണൻ മകന 59

6 േവണ മകന 56

7 വിമല മകള 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സംഷീന  എൻ മകള 40

2 സനവ െനലാേചരി മകന 37

3 സിമി എൻ മകള 36
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പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞാമി ഭാര് 67

2 സൈബദ മകള 49

3 റഫീക് മകന 48

4 ഹാജറ മകള 46

5 നാസർ മകന 42

6 സൈബർ മകന 42

7 ഇസയിൽ മകന 42

8 സജീന മകള 40

9 സമീറ മകള 36
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Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െജ2-20420/2018 10-11-2021
 
 വടകര താലകില   എടേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിദാസൻ ഇ s/o കഞിരാമൻ നമ്ാർ

കായപനചി േദശത് ഇടവത് കണിയിൽ വീട,കായപനചി പി ഒ, തേണരി വഴി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ

അവകാശങൾ വാങികാൻ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമകഷൻ

േബാധിപിച അേപക   എടേചരി, കനമൽ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2018 -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:െജ 2-7215/ 2021 18-10-2021
 
 വടകര താലകില   നടകതാഴ വിേലജില   പതപണം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണാരൻ  മലയി

ൽ ഹൗസ, പതപണം പി ഒ, വടകര, നടകതാഴ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  അവകാശങൾ വാങികാൻ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       നേരനൻ േബാധിപിച അേപക

നടകതാഴ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2003  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗൗരിയമ (പേരതെൻറ മാതാവിെൻറ ) സേഹാദരി 65

2 പഭാകരൻ നമ്ാർ (പേരതെൻറ മാതാവിെൻറ ) സേഹാദരൻ 62

3 രാമകഷൻ (പേരതെൻറ മാതാവിെൻറ ) സേഹാദരൻ 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ മകള 61

2 നേരനൻ മകന 55

3 ജയനി മകള 51

4 ഉഷ മകള 44
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