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Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
:െജ 2-5207/ 2021 23-09-2021
 
  വടകര താലകില   നടകതാഴ വിേലജില പതപണം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി  കല

ല,   ചിങംകനിയിൽ  ഹൗസ  ,  പതപണം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട സേഹാദരി കാർത്ായനി  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി സി െക സേഹാദരി 74

2 വതല പി  (മരണെപട സേഹാദരി ജാനവിെൻറ മകൾ ) മകള 67

3 ലീല പി വി െക (മരണെപട സേഹാദരി ജാനവിെൻറ
മരണെപട മകൻ ഹരിദാസെൻറ ഭാര്  )

ഭാര് 65

4 ബിസമിത പി വി െക (മരണെപട സേഹാദരി ജാനവിെൻറ
മരണെപട മകൻ ഹരിദാസെൻറ മകൾ   )

മകള 45

5 ശശി (മരണെപട സേഹാദരി നാരായണിയെട മകൻ ) മകന 60

6 േപമ (മരണെപട സേഹാദരി നാരായണിയെട മകൾ  ) മകള 62

7 സധീർ വി െക (മരണെപട സേഹാദരി നാരായണിയെട
മരണെപട മകൾ പതിനിയെട മകൻ )

മകന 51

8 സവർണ വി െക (മരണെപട സേഹാദരി നാരായണിയെട
മരണെപട മകൾ പതിനിയെട മകൾ  )

മകള 50

9 സജിത വി െക (മരണെപട സേഹാദരി നാരായണിയെട
മരണെപട മകൾ പതിനിയെട മകൾ  )

മകള 48

10 ൈഷമ (മരണെപട സേഹാദരി നാരായണിയെട മരണെപട
മകൾ ശാനയെട  മകൾ  )

മകള 40

11 ൈഷജ (മരണെപട സേഹാദരി നാരായണിയെട മരണെപട
മകൾ ശാനയെട  മകൾ  )

മകള 39

12 ൈഷനി (മരണെപട സേഹാദരി നാരായണിയെട മരണെപട
മകൾ ശാനയെട  മകൾ  )

മകള 33

13 നീതദാസ (മരണെപട സേഹാദരി നാരായണിയെട
മരണെപട മകൾ ശാനയെട  മകൾ  )

മകള 27

14 േപമചനൻ  സി െക (മരണെപട സേഹാദരി മാധവിയെട
മകൻ )

മകന 66

15 രേമശൻ ഒ ടി (മരണെപട സേഹാദരി മാധവിയെട  മകൻ ) മകന 62

16 ശശീനൻ ഒ ടി (മരണെപട സേഹാദരി മാധവിയെട  മകൻ ) മകന 60

17 ൈശലജ  ഒ ടി (മരണെപട സേഹാദരി മാധവിയെട  മകൾ  ) മകള 56
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18 ദിേനശൻ ഒ ടി (മരണെപട സേഹാദരി മാധവിയെട  മകൻ ) മകന 51

19 മേനാജ കമാർ ഒ ടി (മരണെപട സേഹാദരി മാധവിയെട
മകൻ )

മകന 48

20 പഷലത എ െക (മരണെപട സേഹാദരി നളിനിയെട മകൾ ) മകള 54

21 സതീഷബാബ എ െക (മരണെപട സേഹാദരി നളിനിയെട
മകൻ  )

മകന 53

22 ബീന (മരണെപട സേഹാദരി നളിനിയെട മകൾ ) മകള 45

23 രേമഷബാബ എ െക (മരണെപട സേഹാദരി നളിനിയെട
മകൻ )

മകന 43

24 േപമലത (മരണെപട സേഹാദരൻ കഞികഷെൻറ മകൾ ) മകള 61

25 ഗീത (മരണെപട സേഹാദരൻ കഞികഷെൻറ മകൾ ) മകള 59
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Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െജ 2-6957 / 2021 11-10-2021
 
 വടകര താലകില   നടകതാഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗീത രാജൻ  െകായിേലാത് മീത

ൽ ഹൗസ പതർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നടകതാഴ വിേലജില   പേരതയെട മകള        രാഗി  രാജൻ , , േബാധിപിച അേപക   നടകതാഴ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    29-05-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ 2 -6958 / 2021 11-10-2021
 
  വടകര  താലകില   നടകതാഴ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  രാജൻ െക   പതർ േദശത്

െകായിേലാത്  മീതൽ  ഹൗസ  പതർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടകതാഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകള രാഗി  രാജൻ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ 2 -6902 / 2021 08-10-2021
 
 വടകര താലകില   തേണരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായ  പടികലകണി ഹൗസ േകാടേഞര

ി  തേണരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തേണരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നജമനിസ , , േബാധിപിച അേപക   തേണരി വിേലജ

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

09-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാഗി  രാജൻ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാഗി  രാജൻ മകള 35
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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 -7260 / 2021 11-10-2021
 
 വടകര താലകില   േചാേറാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ ടി െക  െതാണറാംകണതി

ൽ ഹൗസ രയരേങാത്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േചാേറാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  േപമി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക

േചാേറാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2020  -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:െജ2-6175/2021 12-10-2021
 
 വടകര താലകില   പറേമരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയം  മതവടതർ േദശത് പേവാളി

കേണാത് ഹൗസ മതവടതർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറേമരി വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ കഞാലി , , േബാധിപിച അേപക

പറേമരി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-08-2013  -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 കഞാമി അമ 70

2 നജമനിസ ഭാര് 33

3 മഹമദ നജിം മകന 13

4 മഹമദ സാലിഹ മകന 11

5 ഫാതിമ ഹനിയ മകള 11

6 ആയിഷ മകള 3

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമി ഭാര് 66

2 ജിഷ മകള 40

3 നിഷ ടി െക മകള 38

4 ലിഷ ടി െക മകള 36
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നമര:െജ\2 -7222 / 2021 12-10-2021
 
 വടകര താലകില   അഴിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനബ െക സി  പതിയപരയിൽ ഹൗസ

് അഴിയർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അഴിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകള അബൾ സനാജ , , േബാധിപിച അേപക   അഴിയര വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞാലി സേഹാദരൻ -

2 കഞമദകടി സേഹാദരൻ -

3 കദീജ സേഹാദരി -

4 കഞായിശ സേഹാദരി -

5 സാറ സേഹാദരി -

6 ആസ് സേഹാദരി -

7 ൈസനബ സേഹാദരി -

8 ഹമീദ സേഹാദരൻ -

9 അബറഹിമാൻ    ഭർതാവിെൻറ സേഹാദരി കദീശയെട മകന -

10 മറിയം           ഭർതാവിെൻറ സേഹാദരി കദീശയെട മകള -

11 ൈസനബ          ഭർതാവിെൻറ സേഹാദരി കദീശയെട മകള -

12 സാറ            ഭർതാവിെൻറ സേഹാദരി കദീശയെട മകള -

13 അബളഹാജിഭർതാവിെൻറ പിതസേഹാദരൻ അലിയെട
മകൻ അമദഹാജിയെട

മകന -

14 അലിഹാജി   ഭർതാവിെൻറ പിതസേഹാദരൻ അലിയെട
മകൻ അമദഹാജിയെട

മകന -

15 െമായ ഭർതാവിെൻറ പിതസേഹാദരൻ അലിയെട മകൻ
അമദഹാജിയെട

മകന -

16 അബറഹിമാൻ ഭർതാവിെൻറ പിതസേഹാദരൻ അലിയെട
മകൻ അമദഹാജിയെട

മകന -

17 അബൾ നാസർ ഭർതാവിെൻറ പിതസേഹാദരൻ അലിയെട
മകൻ അമദഹാജിയെട

മകന -

18 ൈഫസൽ ഭർതാവിെൻറ പിതസേഹാദരൻ അലിയെട മകൻ
അമദഹാജിയെട

മകന -

19 മസഫ ഭർതാവിെൻറ പിതസേഹാദരൻ അലിയെട മകൻ
അമദഹാജിയെട

മകന -

20 ഇസയിൽ ഭർതാവിെൻറ പിത സേഹാദരൻ അലിയെട മകൻ
അബളയെട

മകന -

21 ഇസഹാക്അബളഭർതാവിെൻറ പിത സേഹാദരൻ
അലിയെട മകൻ അബളയെട

മകന -

22 ഈസ ഭർതാവിെൻറ പിത സേഹാദരൻ അലിയെട മകൻ
അബളയെട

മകന -

23 ഇസദീൻ ഭർതാവിെൻറ പിത സേഹാദരൻ അലിയെട മകൻ
അബളയെട

മകന -

24 അബള ഭർതാവിെൻറ പിതസേഹാദരൻഅലിയെട മകൻ
െമായഹാജിയെട

മകന -

25 യഹിയ ഭർതാവിെൻറ പിതസേഹാദരൻഅലിയെട മകൻ
െമായഹാജിയെട

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ2-7218 / 2021 12-10-2021
 
 വടകര താലകില   നടകതാഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിഷാദ പി െക  പതപണം േദശത്,''

അൽ അമാൻ '',പതപണം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടകതാഴ വിേലജില   പേരതനെറ അചന അബൾ നാസർ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ2 -4460 / 2021 12-10-2021
 
  വടകര താലകില   ആയേഞരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ,  െകാളകാട്  ഹൗസ

,െപാേനരി  പറമിൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആയേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അസ നത് , , േബാധിപിച അേപക

ആയേഞരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-2020  -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 സലജ െക സി മകള 46

2 സനജ െക സി മകള 35

3 അബൾ സനാജ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾനാസർ അചന 54

2 ഷാഹിദ അമ 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അസ നത് ഭാര് 48

2 ആബിദ മകള 25
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3 കഞബള വി പി സേഹാദരൻ 80

4 ഫാതിമ സേഹാദരി 76

5 നബീസ സേഹാദരി 70

6 ഇബായി സേഹാദരൻ 63
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Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െജ2-7432/2021 22-10-2021
 
 വടകര താലകില   ഒഞിയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിേജഷ കമാർ ആർ െക  കണകര േദശത

്  പതിയ  പരയിൽ  ഹൗസ  കണകര  പി  ഒ   ഒഞിയം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഒഞിയം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സസിത ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സസിത പി പി ഭാര് 46

2 അഭിനവ ആർ െക മകന 20

3 അനിേകത ആർ െക മകന 18
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നമര:െജ 2-4460 /2021 12-10-2021
 
 വടകര താലകില   എടേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  പറമിൽ േദശത് െകാളകാട്

ഹൗസ െപാേനരി  പറമിൽ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എടേചരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അസ നത് , , േബാധിപിച അേപക

എടേചരി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-06-2020  -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:െജ 2 5922/ 2021 12-10-2021
 
 വടകര താലകില   േചാേറാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഗണൻ കേനാത്  രയരേങാത്

േദശത്  കേനാത്  ഹൗസ  രയരേങാത്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചാേറാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജിത ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-06-2021 -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 അസ നത് ഭാര് 48

2 ആബിദ മകള 25

3 കഞബള വി പി സേഹാദരൻ 80

4 ഫാതിമ സേഹാദരി 76

5 നബീസ സേഹാദരി 70

6 ഇബായി സേഹാദരൻ 63

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിത ഭാര് 61

2 േറാണിക മകള 25

3 കീർതന മകള 22
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നമര:െജ2-4708 /2021 12-10-2021
 
 വടകര താലകില   വടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി  വാഴയിൽ ഹൗസ വി ഒ േറാഡ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വടകര വിേലജില    നാരായണൻ , , േബാധിപിച അേപക   വടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-02-2015 -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:െജ2-5751/ 2021 13-10-2021
 
 വടകര താലകില   വടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാഫി വി ഒ ടി  "ഹിൽേടാപ ",ഒനം േറാഡ

, എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വടകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഖറനിസ , , േബാധിപിച അേപക   വടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-02-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേമഷ പി െക മകന 35

2 സേജഷ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഖറനിസ ഭാര് 41

2 അഹമദ ഇർഫാൻ എ പി എം മകന 19

3 ഫർസീൻ അഹമദ എ പാം മകന 17

4 ആമിന മിൻഹ എ പി എം മകള 9
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നമര:െജ 2 -6956/ 2021 01-10-2021
 
 വടകര താലകില   പാലയാട വിേലജിലമതവന േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ s/o മാധവൻ

അടിേയാടി  െചറിയ പരകണി മീതൽ ഹൗസ മതവന പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ അവകാശങൾ

വാങികന   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പാലയാട വിേലജില

പേരതനെറ മകള വിനിത , , േബാധിപിച അേപക   പാലയാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-02-2021 -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:െജ 2 -7019/ 2021 01-10-2021
 
  വടകര  താലകില    എടേചരി  വിേലജിലഎടേചരി  േദശത്    താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ബിയാത

െമാഴകനിയിൽ  ഹൗസ  എടേചരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതയെട  അവകാശങൾ  വാങികന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എടേചരി വിേലജില   പേരതയെട മകന

അബൾഹമീദ , , േബാധിപിച അേപക   എടേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-04-2019 -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:െജ 2 -7020/ 2021 01-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി ഭാര് 57

2 വിനിത മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ മകന 68

2 കഞബള മകന 68

3 മസ മകന 65

4 െമാഴകനിയിൽ അബൾ ഖാദർ മകന 64

5 അബൾഹമീദ മകന 54

6 സഫിയ മകള 53
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  വടകര  താലകില   നടകതാഴ  വിേലജില നടകതാഴ  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി

അമലപറമത്  ഹൗസ നടകതാഴ  പി  ഒ  വടകര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതയെട  അവകാശങൾ

വാങികന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    നടകതാഴ വിേലജില

പേരതയെട മകന രാജൻ , , േബാധിപിച അേപക   നടകതാഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-11-2020 -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. 

 
നമര:െജ 2 -7021/ 2021 01-10-2021
 
 വടകര താലകില   നടകതാഴ വിേലജില േമപയിൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ എം സി

മടവൻ ചാലിൽ ഹൗസ േമപയിൽ പി  ഒ  നടകതാഴ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ അവകാശങൾ

വാങികന  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    നടകതാഴ വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ചനി , , േബാധിപിച അേപക   നടകതാഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ 2 -7022/ 2021 01-10-2021
 
 വടകര താലകില   നടകതാഴ വിേലജില  േമപയിൽ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമർകടി ഹാജി ഇ

െക  നടപതലത് ഹൗസ േമപയിൽ വടകര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ അവകാശങൾ വാങികന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടകതാഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ഖദീജ , , േബാധിപിച അേപക   നടകതാഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    09-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരഷബാബ മകന 60

2 സധാകരൻ മകന 57

3 രേമശൻ മകന 54

4 രാജൻ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനി ഭാര് 70

2 ദിേനശൻ മകന 49

3 ദീപ മകള 46

4 ദീഷ മകള 44
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് നലകനതില 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 ഭാര് 62

2 ഷംസീർ മകന 45

3 ഷമീറ മകള 42

4 ഷമീന മകള 40

5 ശബ മകള 38
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Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െജ 2 -7023/ 2021 04-10-2021
 
 വടകര താലകില   അഴിയര വിേലജില അഴിയർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ  ബിന നിവാസ

് അഴിയർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ അവകാശങൾ വാങികന  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അഴിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ബിന , , േബാധിപിച അേപക   അഴിയര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-08-1995  -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 -7024/ 2021 04-10-2021
 
  വടകര താലകില   അഴിയര വിേലജില അഴിയർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാറ  ചാരങയി

ൽ കഷാലയം അഴിയർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട അവകാശങൾ വാങികന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അഴിയര വിേലജില   പേരതയെട മകള സേരാജിനി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ 2 -6959/ 2021 04-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സശീല ഭാര് 68

2 ബിന മകള 48

3 ബിജ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി മകള 65

2 ശാന മകള 63

3 കമല മകള 58

4 രാജൻ മകന 56
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 വടകര താലകില   നടകതാഴ വിേലജില പതർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഗിത  െകായിേലാത

്  മീതൽ  ഹൗസ  പതർ  പി  ഒ  വടകര   എനയാളെട   അവകാശിക്   പേരതെൻറ  അവകാശങൾ  വാങികന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    നടകതാഴ വിേലജില   പേരതനെറ

സേഹാദരി രാഗീരാജൻ , , േബാധിപിച അേപക   നടകതാഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ 2 -7026/ 2021 04-10-2021
 
 വടകര താലകില   വടകര വിേലജില വടകര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ ടി  കളാസിക

നിവാസ പി ടി േറാഡ വടകര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ അവകാശങൾ വാങികന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിേജഷ ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2021 -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  -7233/ 2021 04-10-2021
 
 വടകര താലകില   േചാേറാട വിേലജില രയരേങാത് േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിനി െക

നനനം  രയരേങാത്  േചാേറാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതയെട  അവകാശങൾ  വാങികന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചാേറാട വിേലജില   പേരതയെട മകന

നവീൻകമാർ , , േബാധിപിച അേപക   േചാേറാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-03-2010 -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 രാഗീരാജൻ സേഹാദരി 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന ഭാര് 59

2 ബിേജഷ ഡി മകന 42

3 ബിജില ഡി എം മകള 40

4 ബിജിത് ഡി എം മകന 38
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രജിത് കമാർ മകന 46

2 നവീൻ കമാർ മകന 43
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NOTICE

 
നമര:െജ 2 -6890/ 2021 04-10-2021
 
  വടകര  താലകില    മണിയര  വിേലജില  മണിയർ  േദശത്   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ആയിഷ

അമായെതാടി  വീട  മണിയർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതയെട  അവകാശങൾ വാങികന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണിയര വിേലജില   പേരതയെട മകന

അബൾഗഫർ , , േബാധിപിച അേപക   മണിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ 2 -6903/ 2021 04-10-2021
 
 വടകര താലകില   നാദാപരം വിേലജില  ഇയേങാട േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമഹാജി  കാര്ാട

്  ഹൗസ ഇയേങാട  പി  ഒ  നാദാപരം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  അവകാശങൾ വാങികന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നാദാപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന

മസഫ , , േബാധിപിച അേപക   നാദാപരം 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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾഗഫർ മകന 60

2 മമ        (മരണെപട മകൾ ഫാതിമയെട ഭർതാവ ) മകളെട ഭർതാവ 65

3 ഫൗസിയ  (മരണെപട മകൾ ഫാതിമയെട മകൾ ) പൗതി 44

4 നൈസബ  (മരണെപട മകൾ ഫാതിമയെട മകൾ ) പൗതി 42

5 ൈഫസൽ (മരണെപട മകൾ ഫാതിമയെട മകൻ ) പൗതൻ 40

6 റഹ മത് (മരണെപട മകൾ ഫാതിമയെട മകൾ ) പൗതി 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ഭാര് 69

2 സായിദ മകള 50

3 സൈലഖ കഞാലി മകള 46

4 ഇസയിൽ മകന 42
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നമര:െജ 2 -6950/ 2021 04-10-2021
 
 വടകര താലകില   അഴിയര വിേലജില  അഴിയർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈബർ  നമരികണി

പാറപറമത് മീതൽ ഹൗസ േകാേറാത് േറാഡ അഴിയർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതന അവകാശങൾ

വാങികന  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അഴിയര  വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ഖദീജ , , േബാധിപിച അേപക   അഴിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-12-2018  -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:െജ 2 -6947/ 2021 04-10-2021
 
 വടകര താലകില   പാലയാട വിേലജില  പതിയാരകര േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാണ  കളങരതാ

ഴ ഹൗസ പതിയാരകര പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ അവകാശങൾ വാങികന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പാലയാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ജാന ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-04-2021 -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. 

5 ഹസീന മകള 40

6 മസഫ മകന 39

7 നസീമ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ ഭാര് 59

2 അബൾസലാം ടി പി മകന 42

3 െഷമീല മകള 40

4 റസാക് മകന 39

5 സമീർ പി പി മകന 37

6 റംഷീദ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാന ഭാര് 74

2 ശശിധരൻ കളങര മകന 55

3 സത്വതി മകള 51

4 രവീനൻ മകന 48

5 സജിനി മകള 46

6 രേമശ മകന 44
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7 രതിഷ മകള 40
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