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Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െജ2-7992/21 22-09-2021
 
  വടകര  താലകില    നടകതാഴ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േദവി.ടി.െക  കീഴതാംകണി

ഹൗസ,നടകതാഴ പിഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നടകതാഴ വിേലജില   പേരതയെട  മാതസേഹാദരി നാണി, കീഴതാംകണി, േബാധിപിച അേപക

നടകതാഴ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല. 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:െജ2-282/22 30-12-2021
 
 വടകര താലകില   നരിപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അമീ൪ ചരിഞ പറമത് ഹൗസ

,നരിപറ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നരിപറ വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ അബള, ചരിഞ പറമത്, േബാധിപിച അേപക   നരിപറ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    14-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  3 നെറ   സംരകണതിലാണ.

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:െജ2-651/22 05-01-2022
 
                     വടകര താലകില   മണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലാകി അമ

,നിരതമത് ഹൗസ,മണിയ൪ പിഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നാണി.ടി..എം സേഹാദരി 78

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബള പിതാവ 62

2 നസീമ മാതാവ 49

3 അ൪ഷിന.പി.പി ഭാര് 24

4 മഹമദ റംസാന അമീ൪ മകന 03 മാസം
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മണിയര വിേലജില   പേരതയെട മകന ബാലേഗാപാലന,  നിരതമത്,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല 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:െജ2-730/22 27-12-2021
 
 വടകര താലകില   നടകതാഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമകടി അമ െതാടവയില ഹൗസ,

നടകതാഴ പിഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നടകതാഴ വിേലജില   പേരതയെട മകള മലിക, െതാടവയില , േബാധിപിച അേപക   നടകതാഴ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    27-11-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല. 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:െജ2-778/22 02-07-2021
 
 വടകര താലകില   ഒഞിയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനന "ഹിേനാളം ",മേലരി വീടില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഒഞിയം വിേലജില   പേരതനെറ മകന രഥിനചന്,  ഹിേനാളം, േബാധിപിച അേപക   ഒഞിയം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ഇല. 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിമല മകള 72

2 ബാലേഗാപാന മകന 70

3 പസന മകള 68

4 മരളീധരന മകന 65

5 പഭാവതി മകള 62

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മലിക.ടി മകള 65

2 േപമി.സി.െക മകള 62

3 ഗീത.സി.െക മകള 57

4 ലത.സി.െക മകള 57
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈമഥിലി.എ.െക ഭാര് 61

2 രഥിനചന്.പി മകന 35

3 രഥിന ചന്.പി മകള 32
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Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െജ2-520/22 18-01-2022
 
 വടകര താലകില   കനമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലതിക വടകണിയില ഹൗസ,െമാേകരി

,കനമല   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കനമല വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രഘനാഥന , വടകണിയില, േബാധിപിച അേപക

കനമല വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2016  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല. 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:േജാ2-604/21 03-11-2021
 
 വടകര താലകില   വടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്നാഥന.പി.െക അകം വീടില ഹൗസ,ജ

െ ടി േറാഡ ,വടകര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ദീപിക, അകം വീടില, േബാധിപിച അേപക   വടകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

11-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  ഇല. 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആരതി രഘനാഥ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധ ഭാര് 62

2 ദീപക മകന 41

3 ദീപിക.പി.െക മകള 39

4 ദിവ് മകള 36
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Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKVDK/8774/2021/െജ2 07-02-2022
 
 വടകര താലകില അഴിയര വിേലജില  േചാമാൽ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന െക പി  കിഴക

െ  പതിയപറമത്  ഹൗസ  േചാമാൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭരതാവ കഞിരാമൻ  േബാധിപിച അേപക

അഴിയര  വിേലജ  ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 01-10-2010-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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േദവദതൻ െക പി മകന 46

2 ദിവ് െക പി മകള 31

3 ധന് െക പി മകള 28

22nd February 2022Revenue Department6705
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



Vadakara Taluk
]ckyw

\º¿ sP2˛8741/2021. 2022 s^{_p-hcn 7.

hS-Ic Xmeq-°n¬ hS-Ic  hnt√-Pn¬  hS-Ic tZiØv Pm\-In, sNdp -h-eØv lukv,
sdbn¬th-tÃ-j≥, hS-Ic  F∂h¿ 6˛7-˛1994˛mw XobXn ac-W-s∏´p-t]m-sb∂pw ]tc-X-bpsS
AhIm-i-ßƒ hmßn-°m≥ Hcp Ah-Imi k¿´n-^n-°‰v Bh-iy-ap-s≠∂pw ImWn-®p-sIm≠v
tZh-Zmkv ka¿∏n® At]£bn¬ hS-Ic  hnt√Pm^o-k¿ apJm-¥ncw At\z-jWw  \S-Øn-b-Xn¬
Xmsg- ]-d-bp-∂-h-cmWv ]tc-X-bpsS A\-¥-cm-h-Im-in-I-sf-∂v Adn-hm-bn-cn-°p-∂p.

{Ia \º¿ t]cv ]tc-X-bp-am-bp≈ _‘w hbkv

(1) (2) (3) (4)

1 kc-kzXn aIƒ 82

2 ]pjv]-h√n ,, 78

3 tZh-Zmkv aI≥ 75

4 [¿Ω-Zmkv ,, 71

5 Pb¥n aIƒ 64

6 N{µ-aXn ac-W-s∏´ aIƒ
Iuk-ey-bpsS aIƒ 76

7 ssjeP ,, ,, 72

8 Zo]Iv kptcjv ac-W-s∏´ aIƒ Iuk-ey-bpsS
ac-W-s∏´ aI≥

kptc-jv_m-_p-hns‚ aI≥ 35

9 kpioe ac-W-s∏´ aI≥
cmL-hs‚ `mcy 83

10 {]aof ,, aIƒ 60

11 ao\ ac-W-s∏´ aI≥ cmL-hs‚
ac-W-s∏´ aI≥
Pb-{]-Im-is‚ `mcy 62

12 BZ¿iv ,, aI≥ 38

13 AwPnØv ,, ,, 36

14 AwRvP\ ,, aIƒ 34

15 doØ ac-W-s∏´ aI≥ cmL-hs‚
ac-W-s∏´ aI≥

t{]a-cmPs‚ `mcy 56

16 {]oXp ,, aIƒ 35

17 {]PnØv ,, aI≥ 34

18 cXo-tZhn ac-W-s∏´ aI≥
cma-N-{µs‚ `mcy 80

19 tdmjv\ ,, aIƒ 53
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(1) (2) (3) (4)

20 tdmj≥ ac-W-s∏´ aI≥
cma-N-{µs‚ aI≥ 50

21 kp[m-I-c≥ ac-W-s∏´ aIƒ
ktcm-Pn-\n-bpsS aI≥ 65

22- temln-Xm-£≥ ,, ,, 61

23 {]k-∂-cmPv ,, ,, 54

24 hmk¥n ,, aIƒ 63

25 tla-eX ,, ,, 58

26 eo\ ,, ,, 54

27 ]pjv]-h√n ac-W-s∏´ aI≥

apIpµs‚ `mcy 68

28 _yqj ,, aIƒ 43

29 {]oj ,, ,, 41

30 {ioj ,, ,, 39

31 {]k∂ ac-W-s∏´ aI≥

cmP-tKm-]mes‚ `mcy 70

32 kln\ ,, aIƒ 46

33 kn¬\ ,, ,, 44

34 Pnj ,, ,, 42

35 Pnt·jv ,, aI≥ 40

36 kµo]v ac-W-s∏´ aIƒ

tZh-Zm-kn-bpsS aI≥ 50

37 kp\µv ,, ,, 49

ta¬ tN¿Ø-hsc am{Xw ImWn-®p-sIm≠v  Hcp A-h-Imi k¿´n-^n-°‰v sImSp°p-∂-Xn¬

B¿s°-¶nepw Fs¥-¶nepw XSk-ap -s≠-¶n¬ BbXv Cu ]ckyw tIcf Kk-‰n¬

{]kn-≤o-I-cn® XobXn apX¬ 30 Znh-k-Øn-\p≈n¬  hS-Ic Xl-io¬Zmsc t\cn¬ I≠v

t_m[n -∏n -t°-≠-Xm -Wv .  Ah[n Ign -t™m X]m¬am¿§tam e`n -°p∂ At]-£-Iƒ

kzoI-cn-°p-∂-X-√.
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Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െജ2-8635/21 22-10-2021
 
  വടകര താലകില   എടേചരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദീപ.െക.െക കമല താഴകനിയില

ഹൗസ,കേചരി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടേചരി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ നാണ, കമല താഴകനിയില ഹൗസ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-10-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല. 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:െജ2-446/22 01-12-2020
 
 വടകര താലകില   വടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിലകമാ൪ "തീ൪തം",വടകര എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകര

വിേലജില    സേഹാദരൻ അജിത്  കമാ൪,  അപ൪ണ ഹൗസ,  േബാധിപിച  അേപക   വടകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2020 -ല

മരണെപടതായം  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല.

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:െജ2-597/22 23-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നാണ ഭരതാവ 47

2 അൈദ്ത മകന 16

3 ആദിത്ന മകന 13

4 അദിതി മകള 04

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രവീനന സേഹാദരൻ 76

2 രമ സേഹാദരി 72

3 രേമഷ സേഹാദരൻ 66

4 അജിത് കമാ൪ സേഹാദരൻ 60
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  വടകര  താലകില    വടകര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അേശാകന.എം  അശ്തി

ഹൗസ,മേണാടി,നട്  സഠരീറ്   പിഒ,പഴങാവ,  വടകര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അജിത് കമാ൪,

അശ്തി, േബാധിപിച അേപക   വടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-12-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   വിവിധ   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:െജ2-610/22 26-11-2021
 
 വടകര താലകില   തേണരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരന.എ.എം ഇലത് താഴ കനിയില

 ഹൗസ,തേണരി പിഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    തേണരി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  പഭിത ,  ഇലത് താഴ കനിയില ഹൗസ,തേണരി  പിഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല  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:െജ2-646/22 12-10-2021
 
 വടകര താലകില   വില്ാപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    െചറിേയാടി.എന.എം,നേമാടേഞര

ി ഹൗസ, േമമണ പിഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വില്ാപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഷീജ, നേമാടേഞരി, േബാധിപിച അേപക   വില്ാപളി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    13-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീത ഭാര് 51

2 അഗിന അേശാക മകള 33

3 അജിത് കമാ൪ മകന 29

4 അശ്തി  അേശാക മകള 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഭിത.പി.െക ഭാര് 47

2 അമല.ഇ.ടി.െക മകന 26

3 അതല.ഇ.ടി.െക മകന 23
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാ൪വതി ഭാര് 62

2 ഷീജ.എന.എം മകള 42

3 ഷിജിന.എന.എം ഭാര് 35
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