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Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:J2 -7993/2021 17-11-2021
 
  വടകര  താലകില    അഴിയര  വിേലജില  അഴിയർ  േദശത്   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാജൻ  െക,

വയൽപറമത്  ചിളിയിൽ  ഹൗസ,  അഴിയർ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അഴിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകള െഷർലി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:J2 -8003/2021  08-11-2021
 
 വടകര താലകില  ഏറാമല വിേലജില തേടാളികര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക രാധാകഷൻ, '

നീലാംബരി  '  െകാടപളി,  തേടാളികര,  ഏറാമല     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏറാമല വിേലജില   പേരതനെറ മകള ുതി  േബാധിപിച

്ച അേപക   ഏറാമല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:J2 -7996/2021  17-11-2021
 
 വടകര താലകില   അഴിയര വിേലജില അഴിയർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി, വയൽപറമത

് ചിളിയിൽ  ഹൗസ, അഴിയർ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാജി മകന 40

2 െഷറി െക മകന 38

3 െഷർലി ആർ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീന രാധാകഷൻ ഭാര് 52

2 ുതി െക മകള 28
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അഴിയര വിേലജില   പേരതയെട മകള െഷർലി  േബാധിപിച അേപക   അഴിയര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    01-03-2015  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമാനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:J2 -8004/2021 17-11-2021
 
  വടകര  താലകില   അഴിയര  വിേലജില  േചാമാല  േദശത്  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  കഷൻ െക,

കാനവയലിൽ  ഹൗസ,  േചാമാല  പി  ഒ  ,  അഴിയർ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അഴിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാന  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:J2 -7990/2021  17-11-2021
 
  വടകര താലകില   നടകതാഴ വിേലജില പതപണം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ ടി,

തയളതിൽ ഹൗസ, പതപണം പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    നടകതാഴ  വിേലജില   പേരതനെറ  മകള ശീജ   േബാധിപിച  അേപക

നടകതാഴ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാജി മകന 40

2 െഷറി െക മകന 38

3 െഷർലി  ആർ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാന ഭാര് 73

2 അജിത മകള 53

3 മഹിജ മകള 51

4 സജിത മകള 47

5 സവിത മകള 44

6 സജിനി മകള 42
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:J2 -7675/2021  12-11-2021
 
  വടകര താലകില   വില്ാപളി വിേലജില വില്ാപളി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി ,

ആകെപായിൽ ഹൗസ, സിദസമാജം പി ഒ, വില്ാപളി    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വില്ാപളി വിേലജില   പേരതയെട മകന പഭാകരൻ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-04-1999 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗൗരി ടി ഭാര് 71

2 ശീജ ടി മകള 49

3 രാേജഷ ടി മകന 47

4 ൈഷനി ടി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാന മകള 81

2 ലകി മകള 79

3 പഭാകരൻ മകന 69

4 വസന മകള 65

5 പതിനി മകള 63

6 നാരായണൻ മകന 60

7 യേശാദ (മരണെപട മകൻ രാഘവെന ഭാര് ) മകെന ഭാര് 68

8 രശി  (മരണെപട മകൻ രാഘവെന മകൾ  ) പൗതി 42

9 രമ്  (മരണെപട മകൻ രാഘവെന മകൾ  ) പൗതി 40

10 രഞി  (മരണെപട മകൻ രാഘവെന മകൻ  ) പൗതൻ 37

11 പഷ (മരണെപട മകൻ കഷെന  മകൻ  ) മകെന ഭാര് 64

12 കേപഷ കഷൻ (മരണെപട മകൻ കഷെന മകൻ  ) പൗതൻ 39

13 കപിന (മരണെപട മകൻ കഷെന മകൻ  ) പൗതി 36

14 രജില (മരണെപട മകൻ രമാവരെന  മകൻ  ) മകെന ഭാര് 48

15 വിഷ കല്ാൺ (മരണെപട മകൻ രമാവരെന മകൻ  ) പൗതൻ 22

16 വിഷപിയ (മരണെപട മകൻ രമാവരെന  മകൻ  ) പൗതി 20
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നമര:െജ2-8479/ 2021 19-11-2021
 
 വടകര താലകില   നടകതാഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ എം എം  മീതെല മലയി

ൽ  ഹൗസ  പതപണം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടകതാഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകള കദീജ എം എം , േബാധിപിച അേപക

നടകതാഴ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-09-2017  -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:െജ2-8495/2021 19-11-2021
 
  വടകര താലകില   േകാടപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിദരൻ  െചമരതർ േദശത്

പിലാേകാടർ  താഴകനിയിൽ ഹൗസ െചമരതർ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടപളി വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ജാനകി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞാമിന എം എം ഭാര് 80

2 ൈസനബ െക മകള 60

3 സൈബദ മകള 53

4 ആയിഷ എം എം മകള 51

5 നാസർ എം എം മകന 50

6 സകീന മകള 46

7 കദീജ എം എം മകള 44

8 സമീറ എം എം മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി മാതാവ 69
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നമര:J 2 -8526/ 2021 22-11-2021
 
 വടകര താലകില   േചാേറാട വിേലജില   േചാേറാട  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസകരൻ  െക

,  s /o  കണൻ ,  പനാലതിൽ ഹൗസ ,  േചാേറാട  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചാേറാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പതിനി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-02-2004 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:J 2 -8528/ 2021 22-11-2021
 
 വടകര താലകില   ആയേഞരി വിേലജില  ആയേഞരി  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായത പി ക

െ  ,   പനതികണിയിൽ   ഹൗസ  ,  ആയേഞരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആയേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ  മകള ജസല

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:J 2 -8529/ 2021 22-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതിനി  എ ഭാര് 65

2 രതീഷ  െക മകന 45

3 രാേജഷ  െക മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല  പി െക ഭാര് 43

2 മഹറഫ  പി െക മകന 31

3 മൻസർ   പി െക മകന 25

4 ജസല  പി െക മകള 23

5 മാഹിർ  പി െക മകന 19

14th December 2021Revenue Department16985
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
  വടകര  താലകില    വടകര  വിേലജില   വടകര   േദശത്   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   വിേനാദൻ,

കേടാതിനവിെട  ഹൗസ , കരിയാടി  ബീച്  പി ഒ , വടകര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സീമ    േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീമ   െക ഭാര് 46

2 ൈശത്   െക മകള 26

3 വിേവക   െക മകന 25
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Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െജ 2 -8539/ 2021 22-11-2021
 
 വടകര താലകില   പാലയാടനട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ നായർ s/o കഷകറപ്

പേടരി  താഴവീട പാലയാടനട പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാലയാടനട  വിേലജില   പേരതനെറ മകന േസാമേശഖരൻ , , േബാധിപിച

അേപക   പാലയാടനട   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2008 -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:െജ 2 -8008/ 2021 19-11-2021
 
 വടകര താലകില   ഒഞിയം വിേലജില ഒഞിയം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി വി അരവിനാകൻ

കേണാത് ഹൗസ മടപളി േകാേളജ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒഞിയം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പസന അരവിന് , , േബാധിപിച അേപക

 ഒഞിയം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2021  -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:െജ 2 -8009/ 2021 18-11-2021
 
 വടകര താലകില   ഒഞിയം വിേലജില കണകര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ കാദർ െക െക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കടിമാള അമ ഭാര് 89

2 േസാമേശഖരൻ മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി പി യേശാദ മാതാവ 97

2 പസന അരവിന് ഭാര് 70

3 സംഗീത അരവിന് മകള 43

4 അഭിലാഷ അരവിന് മകന 37
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 െക െക ഹൗസ കണകര പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒഞിയം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഹറ , , േബാധിപിച അേപക   ഒഞിയം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    07-07-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറ ഭാര് 66

2 ൈസനൽ ആബിദ മകന 47

3 താഹിറ മകള 43

4 സകീന റഫീഖ മകള 40

5 ഉൈമബ മകള 37

6 ആബിദ മകള 36

7 ഉമർഫാറഖ െക െക മകന 31
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Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െജ 2 -8542/ 2021 23-11-2021
 
 വടകര താലകില   േകാടപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാണ ,  ൈപേങാടായി േദശത് ,

വടേക തയിൽ ഹൗസ ,  ൈപേങാടായി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈഷജരാജ , , േബാധിപിച അേപക

േകാടപളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ 2 -8591/ 2021 23-11-2021
 
 വടകര താലകില  ഏറാമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഡാ. പി  ചനൻ,   ഓർകാേടരി േദശത്

 പാഞജന്ം  ,  ഓർകാേടരി  പി  ഒ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏറാമല  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭന , ,  േബാധിപിച അേപക

ഏറാമല   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-10-2021  -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 -8535/2021 22-11-2021
 
 വടകര താലകില   േവളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െക  അേശാകൻ,   േചരാപരം  േദശത്,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല ഭാര് 62

2 ൈഷജരാജ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന  ഒ ഭാര് 64

2 വിേവക  പതിേയാനാൻ മകന 39

3 അനപ  പി മകന 38

4 ഐശ്ര്  പി മകള 34
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 ആതിര  ഹൗസ,   േചരാപരം  പി  ഒ   കകടിൽ   വഴി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േവളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന േശ്തിൻ  െജ

അേശാക , , േബാധിപിച അേപക   േവളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    26-08-2021  -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 -8538/ 2021 22-11-2021
 
 വടകര താലകില   വടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞമദ ഹാജി ,  വടകര േദശത്, വയലി

ൽ ഹൗസ, താെഴ അങാടി  വടകര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ബീവി , , േബാധിപിച അേപക   വടകര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    13-02-1976  -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 ജയ ഭാര് 46

2 േശ്തിൻ  െജ  അേശാക മകന 29

3 അശ്ിൻ െജ  അേശാക മകന 26

4 അകയ  എ െജ മകള 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിപാത മകള 69

2 ബീവി  എ െക മകള 63

3 ൈമമ
(മരണെപട  മകൻ ദാവദിെന  ഭാര് )

മകെന ഭാര് 63

4 മംതാസ  ഖാൻ  എൻ വി                                      ടി
മകൻ

പൗതൻ 44

5 ഹബീബ  റഹാൻ  എൻ വി പി                                ടി
ടി

പൗതൻ 40

6 ഷകീബ  എൻ  വി പി                                           ടി
ടി

പൗതൻ 38

7 ഉനീസ   എൻ വി പി                                             ടി
ടി

പൗതൻ 35

8 നിസിഹ  എൻ വി                                                 ടി
മകൾ

പൗതി 31

9 മൈസന   എൻ വി
ടി                       ടി

പൗതി 24
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നമര:െജ 2 -8520 / 2021 22-11-2021
 
  വടകര താലകില   പാലയാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷറഫദീൻ,    പാലയാട േദശത്,

വലിയപറമത്   ഹൗസ  ,  പതിയാരകര   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാലയാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹിക  മത്ാർ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ 2 -8521/ 2021 22-11-2021
 
  വടകര താലകില   വടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരൻ നായർ,    വടകര േദശത്,

േഗാകലം ഹൗസ, നട്സീറ്  പി ഒ  വടകര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നവനീത , , േബാധിപിച അേപക   വടകര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-08-2021  -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. 

 

10 ജൈമല
ടി                        ടി

പൗതി 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റസിയ ഭാര് 50

2 ഹിക  മത്ാർ മകന 29

3 ഇർഫാന മകള 25

4 ഫാതിമതൽ നസറിൻ മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ വി   നവനീത ഭാര് 65

2 മന  എ വി മകന 41

3 മഞ  എ വി മകള 40

4 മിഥൻ  എ വി മകന 36
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നമര:െജ2 -8530/2021 22-11-2021
 
 വടകര താലകില   നാദാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ശങരകറപ്  രതനാലയം കലായി പി

ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നാദാപരം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനിൽകമാർ ,  ,  േബാധിപിച അേപക   നാദാപരം  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2021 -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:െജ2-8534/2021 22-11-2021
 
  വടകര താലകില   വടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ വി ടി  െക  വടകര േദശത്

വേരാൽ  താഴകനിയിൽ  ഹൗസ പവാടൻ  േഗറ്  വടകര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന പേമാദ കമാർ , ,

േബാധിപിച അേപക   വടകര 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതനാവതി അമ ഭാര് 77

2 ഉഷ മകള 60

3 അനിൽകമാർ മകന 57

4 ഷീജ മകള 51

5 ഷീബ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഗമിണി ഭാര് 71

2 സധീർ കമാർ മകന 54

3 മേനാജ കമാർ മകന 52

4 പേമാദ കമാർ മകന 50

5 രാേജഷ കമാർ മകന 48

6 പജീഷ കമാർ മകന 46
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നമര:െജ2-8531/2021 22-11-2021
 
 വടകര താലകില   വടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി െക രാജൻ  ചണെന കീഴിൽ ഹൗസ

വണാതി േഗറ് വടകര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മിഥൻരാജ  േബാധിപിച അേപക   വടകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2021 -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:െജ2-8016/2021 19-11-2021
 
 വടകര താലകില   അഴിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഫീറ ബദർ മനീർ ആന  സഫീറാസ

ഹൗസ അഴിയർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    അഴിയര വിേലജില    മാതാവ ബീവി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക   അഴിയര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-2021 -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. 

 

7 രേപഷ കമാർ മകന 44

8 സജീഷ കമാർ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷവതി െക ഭാര് 68

2 സനയന അനീഷ മകള 41

3 മിഥൻരാജ സി െക മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബ പിതാവ 70

2 ബീവി മാതാവ 60

3 ബദർ മനീർ ആന ഭരതാവ 52
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Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െജ2-7994/2021 17-11-2021
 
  വടകര  താലകില  നടകതാഴ  വിേലജില  നടകതാഴ  േദശത്  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േഗാൾഡി

മാണിേകാത്  കഞിപറമത്  പതപണം  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് നീതചന േബാധിപിച അേപക നടകതാഴ

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

06-07-2021-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

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ2-7988/2021 17-11-2021
 
  വടകര താലകില നടകതാഴ വിേലജില േമപയിൽ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി  എ പി

അമലപറമത് ഹൗസ േമപയിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന മേനാജൻ  േബാധിപിച അേപക  നടകതാഴ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 07-06-2016-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:െജ2-7989/2021 17-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതിനി മാതാവ 68

2 നീതചന എ ഭാര് 36

3 േദവ നയൻ മകന 6

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീമതി മകള 60

2 ശാന മകള 58

3 വസന മകള 56

4 ശ്ാമള മകള 54

5 മേനാജൻ മകന 52
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 വടകര താലകില നടകതാഴ വിേലജില പതപണം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ജയരാജൻ െക െക

കപളി  താെഴ  കനിയിൽ  ഹൗസ  പതപണം  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മകള ജിബിന േബാധിപിച അേപക നടകതാഴ വിേലജ

ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 13-05-

2020-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:െജ2-7987/2021 17-11-2021
 
  വടകര താലകില നടകതാഴ വിേലജില  നടകതാഴ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാസൻ  താഴ

െ പലാരികൽ ഹൗസ നടകതാഴ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മാതാവ ജാന  േബാധിപിച അേപക  നടകതാഴ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-11-2020-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:െജ2-7985/2021 17-11-2021
 
  വടകര താലകില ആയേഞരി  വിേലജില ആയേഞരി  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രജനി  വി  ജ

ി പലയനാണിയിൽ ആയേഞരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട സേഹാദരൻ രാജീവൻ  േബാധിപിച അേപക ആയേഞരി വിേലജ

ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 14-07-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന ഭാര് 45

2 ജിബന മകള 24

3 ജിബിൻരാജ മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാന പി മാതാവ 74

2 സജിന യ പി ഭാര് 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാഹലൻ വി ജി സേഹാദരൻ 66
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നമര:െജ2-7978/2021 17-11-2021
 
  വടകര താലകില നരിപറ വിേലജില ചീേകാനമൽ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാത എ െക

ആണിേകാടകനിയിൽ ഹൗസ ചീേകാന് െവസ് കകടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് നാണി േബാധിപിച അേപക നരിപറ വിേലജ

ഓഫീസര മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-12-

2020-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ2-7980/2021 17-11-2021
 
  വടകര താലകില വില്ാപളി   വിേലജില മയനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പതനാഭ

ൻ പളകണിയിൽ ഹൗസ മയനർ പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ശ്ാമള  േബാധിപിച അേപക വില്ാപളി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 26-04-2021-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:െജ2-7982/2021 17-11-2021
 
  വടകര താലകില േകാടപളി വിേലജില േതാടനർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമണികറപ്

മനമത് ഹൗസ േതാടനർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന േജാഷി  േബാധിപിച അേപക േകാടപളി വിേലജ ഓഫീസര

2 രാജീവൻ വി ജി സേഹാദരൻ 64

3 രഞിനി വി ജി സേഹാദരി 53

4 രതീശൻ വി ജി സേഹാദരൻ 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാണി ഭാര് 60

2 രജിത് മകന 45

3 രജിന മകള 40

4 രജിഷ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള പി െക ഭാര് 64

2 പദീപ കമാർ പി മകന 44

3 പജിഷ പി മകള 31
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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:െജ2-7579/2021 17-11-2021
 
 വടകര താലകില  വില്ാപളി വിേലജില വില്ാപളി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കഞമദ ഹാജ

ി  പതിേയടത്  ഹൗസ േമമണ പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന റഫീക് േബാധിപിച അേപക  വില്ാപളി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    12-08-2020-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:െജ2-7676/2021 17-11-2021
 
 വടകര താലകില  േചാേറാട വിേലജില േചാേറാട േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹസൻ S/o മസ

പതൻ പരയിൽ ഹൗസ േചാേറാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകള ആരിഫ  േബാധിപിച അേപക േചാേറാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-09-2020-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനിനി പി ഭാര് 65

2 േജ്ാതിലകി പി മകള 49

3 േജാഷി മനമത് മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയം ഭാര് 68

2 സൈബദ മകള 48

3 സൈബർ മകന 43

4 റഫീക് മകന 41

5 റസീല മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഹമദ മകന 66

2 ഖദീജ മകള 60
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3 മഹമദ മകന 56

4 ഹാരിസ മകന 49

5 ആരിഫ മകള 39
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Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െജ2-7942/2021 17-11-2021
 
 വടകര താലകില പാലയാട വിേലജില  പാലയാട േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷബാബ എം ടി S/

o നാരായണമാരാർ െനേരാത് ഹൗസ പാലയാടനട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ദിവ്  േബാധിപിച അേപക   പാലയാട

വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന     23-07-2021-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: െജ2-7956/2021 17-11-2021
 
 വടകര താലകില  കനമല വിേലജില പാതിരിപറ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയൻ െക  കാപമ

ൽ  ഹൗസ  പാതിരിപറ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്  േദവി  േബാധിപിച അേപക  കനമല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-06-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് 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:െജ2-7974/2021 17-11-2021
 
  വടകര താലകില നടകതാഴ വിേലജില പതപണം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േസാമൻ പി  െക

െപാനംകണിയിൽ ഹൗസ പതപണം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി മാതാവ 64

2 ദിവ് െക ഭാര് 32

3 ആദിേദവ ഡി എസ മകന 8

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവി െക ഭാര് 50

2 അനപിയ െക മകള 23

3 അനരപ െക മകന 20
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് രജിത േബാധിപിച അേപക  നടകതാഴ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-01-2021-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:െജ2-7975/2021 17-11-2021
 
 വടകര താലകില നടകതാഴ വിേലജില േമപയിൽ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി െക വി

േകേളാത് മീതൽ  ഹൗസ  െകാകഞാത് േറാഡ േമപയിൽ പി ഒ നടകതാഴ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള ഗിരിജ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-07-2020-ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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:െജ2-8013/2021 16-11-2021
 
 വടകര താലകില അഴിയര വിേലജില അഴിയർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാദർ  സൾപറമത്

നബീസ  മൻസിൽ  േകാേറാത്  േറാഡ  അഴിയർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന അഷറഫ  േബാധിപിച അേപക

അഴിയര  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന    22-03-2006-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 രജിത െക ഭാര് 48

2 സരജ എസ ആർ മകന 25

3 ധീരജ പി െക മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റംല ഭാര് 61

2 അഷറഫ മകന 41

3 നബീസ മാതാവ 82

14th December 2021Revenue Department17001
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നമര:െജ2-8354/2021 17-11-2021
 
  വടകര താലകില ഒഞിയം  വിേലജില കണകര േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ േഹബർ

പതൻപരയിൽ ഹൗസ കണകര പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന സേകഷ സീഫൻസൺ  േബാധിപിച അേപക ഒഞിയം വിേലജ

ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-08-

2005-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ2-8384/2021 17-11-2021
 
 വടകര താലകില   േകാടപളി വിേലജില േകാടപളി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക രാധാകഷൻ

ചീളപറമത് ഹൗസ േതാടനർ പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള സ്ാതികഷ  േബാധിപിച അേപക  േകാടപളി വിേലജ

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

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:െജ2-8376/2021 16-11-2021
 
 വടകര താലകില   വടകര വിേലജില വടകര േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമ പി വി   െഫബിൻ ഹൗസ

്  െജ  ടി  േറാഡ  വടകര  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന െഫൻവർ  േബാധിപിച അേപക  വടകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 07-06-2021-ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല േഹബർ പി ഭാര് 88

2 സലില േറാസജം മകള 67

3 സധീർ ധർമരാജ മകന 63

4 സിസിൽ സജീവ മകന 61

5 സേകഷ സീഫൻസൺ മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല എം സി ഭാര് 55

2 സ്ാതികഷ െക മകള 25

3 സാനകഷ െക മകള 22
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മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ2-7983/2021 17-11-2021
 
 വടകര താലകില അഴിയര വിേലജില അഴിയർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ജയപകാശ വി പി "ജയം

"  പളിേയരിനട  അഴിയർ  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് അനിതകമാരി  േബാധിപിച അേപക അഴിയര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 06-04-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീവി ഭാര് 65

2 െഫബിത മകള 47

3 െഫൻവർ മകന 45

4 ഫാസിൽമഹമദ മകന 41

5 അബ റഹിമാൻ നിസിൻ മകന 36

6 ആയിഷ നസിൻ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിതകമാരി െക ഭാര് 57

2 വി പി ഋത്ിക മകന 33

3 സൗപർണിക വി പി മകള 30

14th December 2021Revenue Department17003
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Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െജ2-7359/2021 17-11-2021
 
  വടകര  താലകില    വില്ാപളി   വിേലജില  മയനർ േദശത്   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   നഫീസ

െവളതപറമത് ഹൗസ മയനർ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന അബൾകരിം  േബാധിപിച അേപക വില്ാപളി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  20-12-2004-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾകരിം വി പി മകന 56

2 സലിം വി പി മകന 53

3 സാജിദ വി പി മകന -

4 സാഹിറ ടി ഐ (മരണെപട മകൻ ഹാരിസിെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 48

5 ഷിറിൻ ഷഹാന വി പി (മരണെപട മകൻ ഹാരിസിെൻറ മകൾ)പൗതി 31

6 അഞൽ ഷിനാസ (മരണെപട മകൻ ഹാരിസിെൻറ മകൻ) പൗതൻ 26

7 ഷിബില വി പി (മരണെപട മകൻ ഹാരിസിെൻറ മകൾ) പൗതി 22

17004 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െജ 2 -8496/ 2021 19-11-2021
 
 വടകര താലകില   െചക്ാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസ , പളിയാവ  േദശത്, പതിേയടത്

താഴകനിയിൽ  ഹൗസ  ,  െചക്ാട,  പളിയാവ   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െചക്ാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ആയിഷ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2017 -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:െജ 2 -7991/ 2021 19-11-2021
 
  വടകര താലകില   നടകതാഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജജ ,   നടകതാഴ േദശത്

, പളികടിൽ  ഹൗസ  നടകതാഴ  പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടകതാഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകള ലിജ  പി േജാർജ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-10-2020  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ഭാര് 63

2 ശരീഫ മകള 45

3 ഇസയിൽ മകന 39

4 ഹസീന മകള 36

5 സൽമ മകള 35

6 നിസാർ മകന 33

7 സലിം മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലാലി പി  സി ഭാര് 55

2 ലിജ  പി േജാർജ മകള 36

3 ജിേയാ പി േജാർജ മകന 25
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നമര:െജ 2 -7999/ 2021 19-11-2021
 
 വടകര താലകില   പാലയാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കങ കറപ്  s/o രയരചൻ,   പാലയാട

േദശത്,   കലറകണി  മീതൽ  ഹൗസ,  പാലയാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പാലയാട  വിേലജില   പേരതനെറ മകന േവണ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-12-1983 -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 -8002/ 2021 19-11-2021
 
  വടകര  താലകില    ഏറാമല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശീേദവി  ,   ഏറാമല  േദശത്,

കറിചികരെപായിൽ  ഹൗസ, േചാമാല പി  ഒ ,  ഏറാമല  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏറാമല വിേലജില   പേരതയെട മകന രഞിത് കമാർ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-12-2020 -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:െജ 2 -8005/ 2021 19-11-2021
 
 വടകര താലകില   ഒഞിയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നസീർ ,  ഒഞിയം േദശത് മീതെല പത

ൻ   പരയിൽ  ഹൗസ  ഒഞിയം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒഞിയം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശിഹാബ  ,  േബാധിപിച അേപക

ഒഞിയം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജൻ മകന 64

2 േവണ മകന 59

3 രവീനൻ മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രജില   െക പി മകള 43

2 രഞിത് കമാർ  െക പി മകന 41
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ 2 -8006/2021 19-11-2021
 
 വടകര താലകില   ഒഞിയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ എം െക,  കണകര േദശത്,

മണിയാംകണിയിൽ  ഹൗസ കണകര പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒഞിയം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജയപകാശൻ , , േബാധിപിച അേപക

ഒഞിയം  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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ ഭാര് 51

2 നജീബ മകന 34

3 ശിഹാബ മകന 33

4 സബീന മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കൗസ ഭാര് 71

2 സമതി മകള 58

3 േവണ മകന 56

4 ജയപകാശൻ മകന 52
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Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:J 2 -7998/ 2021 17-11-2021
 
 വടകര താലകില,   വടകര വിേലജില,   വടകര േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷണൻ  െക ,

കളതിൽ  ,  പറങര  ,  വടകര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പവീണ   േബാധിപിച അേപക   വടകര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമാനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:J2 -8000/2021 19-11-2021
 
 വടകര താലകില,  വില്ാപളി വിേലജില, കേടാത് േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷണൻ,

േകാമത്  മീതൽ ഹൗസ,  കീഴൽ പി  ഒ,  വില്ാപളി     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വില്ാപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അരൺജിത്

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-11-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:J2 -8001/2021   19-11-2021
 
  വടകര  താലകില,   ഏറാമല  വിേലജില,   ഏറാമല  േദശത്  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േഗാപാലൻ,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പവീണ  െക ഭാര് 59

2 സിജി  കളതിൽ മകന 42

3 നിജി  െക മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള ഭാര് 59

2 അരൺജിത്  െക എം മകന 30

3 അശ്ിൻ  െക എം മകന 28
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ചാേതാത് ഹൗസ, ഏറാമല  പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഏറാമല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  നാരായണി േബാധിപിച അേപക

ഏറാമല   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:J2 -8019/2021   17-11-2021
 
 വടകര താലകില,   നടകതാഴ വിേലജില, പതപണം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹസൻ , തളിചീനവി

ട  ഹൗസ  ,  പതപണം   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    നടകതാഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകന നറദീൻ േബാധിപിച അേപക

നടകതാഴ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:J2 -8353/2021   16-11-2021
 
 വടകര താലകില  ഏറാമല  വിേലജില, ഏറാമല േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഫിയ,  വാഴയിൽ

ഹൗസ , ഏറാമല പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഏറാമല  വിേലജില   പേരതയെട മകന റഫീഖ േബാധിപിച അേപക   ഏറാമല  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-03-2016 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി ഭാര് 73

2 ചനി മകള 53

3 േപമി മകള 50

4 ബാബ മകന 47

5 വിേനാദൻ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല ഭാര് 62

2 സിദിഖ മകന 45

3 ഷാഹിദ മകള 42

4 നറദീൻ മകന 40

5 ജസീല മകള 38
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ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:J2-8355/2021 16-11-2021
 
  വടകര താലകില,  ഏറാമല  വിേലജില,  ഏറാമല േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാസിം ഇ െക,

ബർകത്  മൻസിൽ,  കനമകര  പി  ഒ  ,  ഏറാമല    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏറാമല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഹാജിറ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-11-2002  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:J2 -3991/2021  17-11-2021
 
 വടകര താലകില,   കാവിലംപാറ വിേലജില, കണ്േതാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകളപൻ,

പാറയള പറമത് ഹൗസ, ചീതപാട, കണ്േതാട പി ഒ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കാവിലംപാറ വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ

െപാകൻ േബാധിപിച അേപക   കാവിലംപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യസഫ ഭരതാവ 78

2 റഫീഖ മകന 51

3 െസറീന മകള 45

4 ൈസനബ മകള 44

5 റംല മകള 42

6 മഹമദ മകന 38

7 ഇസയിൽ ( മരണെപട മകൾ സാബിറയെട മകൻ ) പൗതൻ 26

8 ആസിഫ അമീൻ  ( മരണെപട മകൾ സാബിറയെട മകൻ ) പൗതൻ 24

9 റാഷിദ  ( മരണെപട മകൾ സാബിറയെട മകൾ ) പൗതി 28

10 െമായതീൻ ( മരണെപട മകൾ സാബിറയെട ഭർതാവ ) മകളെട ഭർതാവ 59

11 ആയിഷ മാതാവ 81

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ മാതാവ 81

2 ഹാജിറ ഇ െക ഭാര് 55

3 ഖാലിദ മകന 40

4 ജസീറ എൻ മകള 37

5 കരീം മകന 35

6 ഇബാഹിം മകന 34

7 സൽമ ഇ െക ബി മകള 30
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റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചീര സേഹാദരി 87

2 കണാരൻ സേഹാദരൻ 81

3 കല്ാണി സേഹാദരി 79

4 െപാകൻ സേഹാദരൻ 71

14th December 2021Revenue Department17011
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