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NOTICE

 
:െജ2-6483/2021 20-09-2021
 
  വടകര  താലകില    കനമല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കമാരൻ   വേടാളി  േദശത്

നേലാംകഴിയിൽ  ഹൗസ്  വേടാളി  പി  ഒ  കനമൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കനമല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  രജില ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ2-6477/2021 20-09-2021
 
  വടകര താലകില   നടകതാേഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ  േമപയിൽ േദശത്

അഞെനവിെട  ഹൗസ  േമപയിൽ  പി  ഒ   വടകര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടകതാേഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേരഷബാബ , ,

േബാധിപിച അേപക   നടകതാേഴ 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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ2-6476/2021 20-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രജില എൻ െക ഭാര് 54

2 ശാരിക ആർ െക മകള 30

3 ശരത് കമാർ ആർ െക മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി ഭാര് 65

2 ബീന മകള 47

3 സേരഷബാബ എ മകന 45

4 സിന മകള 44
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 വടകര താലകില   കനമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവി അമ  വേടാളി േദശത് മീതെല

മഠതിൽ ഹൗസ വേടാളി പി ഒ  കനമൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനമല വിേലജില   പേരതയെട മകള പസന , ,  േബാധിപിച അേപക

കനമല വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-04-2009  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ2-6479/2021 20-09-2021
 
 വടകര താലകില   വടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപ സി  വടകര േദശത് വടേക തലക

ൽ  ഹൗസ  വടകര  ബീച്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകെന ഭാര് കഷകമാരി , , േബാധിപിച അേപക

വടകര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-11-2006  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ2-6850/2021 22-09-2021
 
 വടകര താലകില   നടകതാേഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമല എം െക  പതപണം േദശത

്  പളിങണിയിൽ  ഹൗസ  പതപണം  പി  ഒ  നടകതാെഴ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടകതാേഴ വിേലജില   ബാലകഷൻ പി െക , , േബാധിപിച

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാകഷൻ മകന 68

2 േമാഹനൻ മകന 64

3 സമതി മകള 62

4 ഇനിര മകള 59

5 പസന മകള 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിശ്നാഥൻ മകന 70

2 രവീനൻ മകന 67

3 രാധാകഷൻ മകന 55

4 കഷകമാരി (മരണെപട മകൻ രാമചരനെന ഭാര്) മകെന ഭാര് 70

5 രഞന (ടി മകൾ) പൗതി 30

6 രഞിത് (ടി മകൻ) പൗതൻ 29

02th November 2021Revenue Department10569
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ12-6851/2021 22-09-2021
 
 വടകര താലകില   നടകതാേഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ െക വി  പതപണം േദശത്

പൗർണമി  പതപണം  നടകതാഴ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടകതാേഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിധിൻചനൻ , , േബാധിപിച അേപക

നടകതാേഴ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ2-6715/2021 20-09-2021
 
 വടകര താലകില   ആഴിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജമീല എം പി  അഴിയർ േദശത് റസീന

മൻസിൽ ഹൗസ േകാേറാത്  േറാഡ പി  ഒ   അഴിയർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ആഴിയര വിേലജില   പേരതയെട മകള റജീന ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബജിത് പി െക മകന 38

2 ജിതിന പി െക മകള 36

3 ജിഷിന പി െക മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭ ഭാര് 60

2 ധന് മകള 40

3 ധനിൽ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ പി ഭരതാവ 68

2 അബദൾ റഹിം എം പി മകന 42
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:െജ2-6714/2021 20-09-2021
 
 വടകര താലകില   ഒഞിയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എച് രവീനൻ  ഒഞിയം േദശത് െപറള

ി  ഹൗസ കണകര പി  ഒ  ഒഞിയം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

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

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    07-06-2008  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ2-4554/2021 20-09-2021
 
 വടകര താലകില   നടകതാേഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമാള അമ  േമപയിൽ േദശത്

എടകണിയിൽ  ഹൗസ  േമപയിൽ  പി  ഒ  വടകര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    നടകതാേഴ വിേലജില   പേരതയെട മകള േദവി  ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-02-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ2-6719/2021 20-09-2021
 
 വടകര താലകില   മണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞമദ പി സി െക  കറേനാടി േദശത

്  നിസാജ  മഹൽ  കറേനാടി  മനരതർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നഫീസ പി സി െക , ,

3 റസീന എം പി മകള 41

4 റജീന എം പി മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതി ഭാര് 51

2 േഗാപിക രവീനൻ മകള 25

3 േഗാകൽ രവീനൻ മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവി മകള 72

2 ചനൻ മകന 69

3 രാധ മകള 65

4 പതാവതി മകള 61
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േബാധിപിച അേപക   മണിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആസ് അമ 85

2 നഫീസ ഭാര് 52

3 നിസാജ മകന 35

4 റാഷിദ മകന 33

5 നജീർ മകന 29

6 നിർഷാന മകള 27
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Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
:െജ2-6467/2021 20-09-2021
 
  വടകര താലകില   ഒഞിയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക േമാഹനൻ  കണകര േദശത്

പടിഞാെറ  പതിേയാടിൽ  േമാഹനം  കണകര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒഞിയം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മീരാഭായ െക , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2012 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ2-6398/2021 18-09-2021
 
 വടകര താലകില   ഒഞിയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസ െക പി  ഒഞിയം േദശത് ൈലല

മൻസിൽ കരകാട് പറമിൽ മടപളി േകാേളജ പി ഒ ഒഞിയം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒഞിയം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കദീജ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ2-5877/2021 18-09-2021
 
 വടകര താലകില   േചേരാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ െക  ൈവകിലേശരി േദശത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീരാഭായ ഭാര് 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ ഭാര് 67

2 ൈലല മകള 48

3 യനസ മകന 44

4 ജസീല മകള 40

5 ഷമീല മകള 36
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്  കേനാത്  ഹൗസ ൈവകിലേശരി  പി  ഒ  േചാേറാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചേരാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള രഞിനി ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ2-6400/2021 18-09-2021
 
 വടകര താലകില   അഴിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒമർേകായ  അഴിയർ േദശത് പനങാട്

ഹംദ അഴിയർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അഴിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മറിയം , , േബാധിപിച അേപക   അഴിയര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ2-6474/2021 18-09-2021
 
  വടകര  താലകില   നാദാപരം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ചനൻ  വിഷമംഗലം  േദശത്

ചങരാണിയിൽ ഹൗസ വിഷമംഗലം പി ഒ  കലാചി വഴി നാദാപരം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നാദാപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിജിൽലാൽ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിയകമാരി എം ഭാര് 69

2 രാേജഷ െക മകന 49

3 രഞിനി െക മകള 47

4 റീജ െക മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയം പി എം ഭാര് 75

2 ഖദീജ പി എം മകള 60

3 സാദിക മകള 54

4 റാഹില മകള 48

5 അബൾ ലതീഫ മകന 46

6 മസഹർ മകന 43

7 മസമിൽ മകന 37
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ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ2-6485/2021 20-09-2021
 
 വടകര താലകില   നടകതാേഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ  പതപണം േദശത് മല ഹൗസ

് പതപണം പി ഒ വടകര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നടകതാേഴ വിേലജില   പേരതയെട മകന അരവിനാകൻ , , േബാധിപിച അേപക   നടകതാേഴ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    12-06-2014  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ2-5929/2021 20-09-2021
 
 വടകര താലകില   ഒഞിയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷബാബ പി   ഊരാളങൽ േദശത്

വിപഞിക മടപളി േകാേളജ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഒഞിയം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  േപമലത ,  ,  േബാധിപിച അേപക

ഒഞിയം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-01-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനി ഭാര് 45

2 ഷിബിന മകള 28

3 ഷിജിൽലാൽ സി െക മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അരവിനാകൻ മകന 65

2 സഞയൻ മകന 60

3 മേനാജ മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമലത പി പി ഭാര് 60

2 അശ്തി പി മകള 31

3 അർചന പി ബാബ മകള 28
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:െജ2-6469/2021 18-09-2021
 
  വടകര താലകില   േചേറാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമൻ  മടങൽ േദശത

് പതിേയാടിൽ കിടാരെനവിെട ഹൗസ മടങൽ െവസ്  പി  ഒ േചാേറാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചേറാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള

സതി , , േബാധിപിച അേപക   േചേറാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-09-2005  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ2-6397/2021 18-09-2021
 
 വടകര താലകില   ഒഞിയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാമള പി  ഒഞിയം േദശത് മണകണിയി

ൽ  ഹൗസ  ഒഞിയം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒഞിയം വിേലജില   പേരതയെട മകള േരഷ , ഒഞിയം േദശത് മണകണിയിൽ

ഹൗസ ഒഞിയം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ഒഞിയം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ 2-6481/2021 20-09-2021
 
 വടകര താലകില   വടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭരതൻ  വടകര േദശത് നേടമൽ ഹൗസ

വടകര പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീജിത് , , േബാധിപിച അേപക   വടകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-04-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നളിനി മകള 64

2 വതല മകള 60

3 േശാഭ മകള 58

4 സതി മകള 53

5 രാേജഷ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതീഷ രവീനൻ മകന 41

2 േരഷ ഷാജി മകള 38
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 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ മകന 60

2 ബാബ മകന 55

3 ശീജിത് മകന 50

4 ൈസജിത് മകന 48
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Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
:െജ2-6482/2021 20-09-2021
 
  വടകര താലകില   ഏറാമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ വിജയൻ  ഓർകാേടരി  േദശത്

അേമാളി ഹൗസ ഓർകാേടരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏറാമല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പതാവതി 'അമ , , േബാധിപിച അേപക

ഏറാമല  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-11-2003  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ2-5757/2021 20-09-2021
 
  വടകര താലകില   അഴിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കൗസ െക െക  അഴിയർ േദശത്

േകേളാത്  ചാലിൻേമൽ  ഹൗസ  േകാേറാത്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അഴിയര വിേലജില   പേരതയെട മകന രാേജഷ കറികാടിൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ2-6713/2021 20-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതാവതി 'അമ ഭാര് 64

2 രാമകഷൻ മകന 47

3 അനീഷ മകന 40

4 മേനാജ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീന മകള 51

2 രാേജഷ കറികാടിൽ മകന 41

3 രാേഘഷ േകേളാത് ചാലിൻേമൽ മകന 37
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  വടകര താലകില   ഒഞിയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണേഗാപാലൻ എ െക  ഒഞിയം

േദശത്  ചിതാഞലി  ഒഞിയം  പി  ഒ   േചാമാല  വഴി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഒഞിയം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  മിനിപഭ ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ2-67122021/2021 20-09-2021
 
  വടകര താലകില   ഒഞിയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കൗസ  ഊരാളങൽ േദശത് പത

ൻ പരയിൽ ഹൗസ മടപളി  േകാേളജ പി  ഒ   ഒഞിയം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഒഞിയം  വിേലജില   പേരതയെട മകന ബാബ ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ2-5761/2021 18-09-2021
 
  വടകര താലകില   വടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിമമ െക സി  വടകര േദശത്

കറവെനവിട   ഹൗസ  മേകാലഭാഗം  താഴതങാടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വടകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ആയിഷ ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-03-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനിപഭ ഇ െക ഭാര് 54

2 നവനീത വി ജി മകന 30

3 നവദീപ വി ജി മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത മകള 61

2 പഭാകരൻ മകന 59

3 പഷ മകള 57

4 ബാബ മകന 55
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ2-6471/2021 18-09-2021
 
 വടകര താലകില   നടകതാേഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനീഷ ബാബ ടി െക   പതപണം

േദശത് ൈതകടതിൽ ഹൗസ പതപണം പി ഒ  നടകതാെഴ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടകതാേഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഖിൽബാബ , ,

േബാധിപിച അേപക   നടകതാേഴ 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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ2-6473/2021 18-09-2021
 
 വടകര താലകില   നാദാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാൻസിസ സി െജ  വിഷമംഗലം േദശത

് കലിൽ ഹൗസ വിഷമംഗലം പി ഒ  കലായി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നാദാപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഏലിവർകി , , േബാധിപിച അേപക

നാദാപരം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-03-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ2-6542/2021 18-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ പി എം ഭാര് 60

2 െസാേഹബ പി എം മകന 39

3 െനാേവസ പി എം മകള 37

4 ഫിൽസർ പി എം മകന 36

5 െഫസന കാതൻ പി എം മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന െക പി ഭാര് 57

2 അഖിൽബാബ ടി െക മകന 29

3 അനശീ ടി െക മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലിവർകി ഭാര് 62
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  വടകര താലകില   പറേമറി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അു െക  കടേമരി  േദശത്  കറ

്റിയിൽ  ഹൗസ  ഇളയടം  കടേമരി  പി  ഒ  പറേമരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പറേമറി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  നഫീസ ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ2-6393/2021 18-09-2021
 
  വടകര താലകില   ആഴിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നളിനി  ടി  പി   അഴിയർ േദശത്

യേശാദസദൻ  അഴിയർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആഴിയര വിേലജില   പേരതയെട മകന മേനാജ ,  ,  േബാധിപിച അേപക

ആഴിയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ2-6393/2021 18-09-2021
 
 വടകര താലകില   വടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹാരിസ  വടകര േദശത് വയലിൽ ഹൗസ

ബീച്  േറാഡ  െകായിലാണി  വളപ്  വടകര  -3   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഹറ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2014  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ ഭാര് 60

2 നൗഫൽ മകന 42

3 നൗഷിക മകന 39

4 നൗഷിർ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേനാജ ടി െക മകന 58

2 മഞജള ടി െക മകള 55
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറ സി പി ഭാര് 39

2 അബറഹാൻ സി പി മകന 24

3 റിസ വാൻ സി പി മകന 20

4 റിഷാദ സി പി മകന 17

5 നഫീസ അമ 71
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Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
:െജ2-6480/2021 20-09-2021
 
 വടകര താലകില   വടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ സി  വടേക തലകൽ ഹൗസ

പാകയിൽ വടകര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വടകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കഷകമാരി , , േബാധിപിച അേപക   വടകര വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-01-2015 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ2-6484/2021 20-09-2021
 
 വടകര താലകില   നടകതാേഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ                 എം പി കഞപകറപ്

പതർ  േദശത്  പടിഞാറയിൽ  ഹൗസ പതർ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടകതാേഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകന പേമാദകമാർ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ2-6809/2021 20-09-2021
 
  വടകര താലകില   ഏറാമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവദാസൻ  തേടാളികര േദശത്

കാളിയത് േചാമാല പി ഒ ഏറാമല  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷകമാരി ഭാര് 70

2 രഞന ആർ സി മകള 30

3 രഞിത് മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പേമാദകമാർ മകന 51

2 േരഖ മകള 49

3 രപ മകള 47

02th November 2021Revenue Department10583
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏറാമല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േകാമളവലി , , േബാധിപിച അേപക

ഏറാമല  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ2-6644/2021 20-09-2021
 
 വടകര താലകില   േചേരാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി അമ  കരികിലാട േദശത

് സൾ പറമത് ഹൗസ കരികിലാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചേരാട വിേലജില   പേരതയെട മകന എം വിജയകമാർ , , േബാധിപിച അേപക

 േചേരാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ2-6711/2021 20-09-2021
 
  വടകര  താലകില    േകാടപളി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ബാലൻ   വള്ാട  േദശത

് കറിചാംെവളി ഹൗസ വള്ാട പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിജ ,  ,  േബാധിപിച അേപക

േകാടപളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകാമളവലി ഭാര് 42

2 േഗാപിക െക മകള 17

3 കീർതന ശിവദാസ മകള 11

4 വിമല അമ 75

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത മകള 59

2 വിജയകമാർ മകന 54

3 ലത മകള 49
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി ഭാര് 58

2 ൈഷനി മകള 40

3 ഷിജ മകന 38

4 ജിനീഷ മകന 35

5 ഷിബിൻ മകന 33
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Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
:െജ 2 -6881/ 2021 24-09-2021
 
 വടകര താലകില   എടേചരി  വിേലജില എടേചരി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം ഹാജി,

തണിയിൽ ഹൗസ, എടേചരി  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന അൻവർസാദത് േബാധിപിച അേപക   എടേചരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

08-2012  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ 2 -*6862/2021 24-09-2021
 
 വടകര താലകില   ഒഞിയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ െക െക  േഹാറസ, മടപളി

േകാേളജ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന രജീഷ േബാധിപിച അേപക   ഒഞിയം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-08-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ 2-6945/2021 22-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾ നാസർ മകന 54

2 ആയിഷ മകള 52

3 ഇസയിൽ മകന 49

4 അൻവർസാദത് മകന 46

5 അബൾ സലാം മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയനി എൻ ഭാര് 61

2 രജീഷ െക െക മകന 38

3 ജിേജഷ െക െക മകന 34
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 വടകര താലകില   ആയേഞരി  വിേലജില കടേമരി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമകറപ്

എടകടി  ഹൗസ,  കടേമരി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന ശീജിത് ഇ െക േബാധിപിച അേപക  ആയേഞരി  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-

08-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ 2 -6849/ 2021 22-09-2021
 
  വടകര താലകില   േചാേറാട വിേലജില േചാേറാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞയിഷ,

ആയാടതിൽ ഹൗസ, േചാേറാട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബാധിപിച അേപക  േചാേറാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-03-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ 2 -6883/ 2021 22-09-2021
 
  വടകര  താലകില    വടകര  വിേലജില  വടകര  േദശത്   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  സതീശൻ  യ

മേങാടിതാഴകനിയിൽ ഹൗസ, അടയെതര പി ഒ, വടകര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് രമണി  േബാധിപിച അേപക   വടകര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    11-03-2008  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഹമമാലിനി ഭാര് 71

2 രാേജഷ ഇ െക മകന 44

3 ശീജിത് ഇ െക മകന 40

4 രാജശീ ഇ െക മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശരീഫ മകള 64

2 ൈസനബ മകള 61

3 കഞാമി സേഹാദരി 85

4 കദീജ (മരണെപട സേഹാദരി മറിയയെട മകള 65

5 യസഫ (മരണെപട സേഹാദരി മറിയയെട മകന 58

6 ആയിഷ (മരണെപട സേഹാദരി മറിയയെട മകള 56

7 അബബകർ (മരണെപട സേഹാദരി മറിയയെട മകന 53
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മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ 2 -6892/ 2021 23-09-2021
 
  വടകര താലകില   മണിയര വിേലജില മണിയർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി  പി  െക,

പരവർകണി  ഹൗസ,  പേയാളി  വഴി,  മണിയർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന ജയകഷൻ ടി പി  േബാധിപിച അേപക

മണിയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2016  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ 2-6895/ 2021 23-09-2021
 
 വടകര താലകില എടേചരി വിേലജില എടേചരി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമാള  നരികാട് ഹൗസ

,  എടേചരി  േനാർത്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകൻ വിേനാദൻ  േബാധിപിച അേപക   എടേചരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    16-01-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമണി ഭാര് 52

2 സാനിക കഷ മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയകഷൻ ടി പി മകന 63

2 നിർമല പി െക മകള 59

3 സമ െക മകള 54

4 അതൽ രാജ (മരണെപട മകൻ വതരാജിെൻറ മകൻ) പൗതൻ 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലകഷൻ മകന 58

2 നളിനി മകള 55

3 കമാരി മകള 50

4 വിേനാദൻ മകന 48
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:െജ 2-6897/ 2021 22-09-2021
 
 വടകര താലകില   എടേചരി വിേലജില എടേചരി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഷറഫ,  മരേനാള

ി ഹൗസ, എടേചരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് സമീറ  േബാധിപിച അേപക   എടേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-06-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ 2 -6885/ 2021 24-09-2021
 
 വടകര താലകില   എടേചരി വിേലജില എടേചരി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ നായർ െക പി,

 കിഴെക  െപാനാറത്  ഹൗസ,  എടേചരി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ഗൗരി അമ  േബാധിപിച അേപക

എടേചരി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ 2-6886/2021 23-09-2021
 
 വടകര താലകില എടേചരി വിേലജില എടേചരി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ നളിനി വി െക, വരയത്

താഴകനി  ഹൗസ,  കായപനചി  പി  ഒ,  എടേചരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള പഷലത  േബാധിപിച അേപക

എടേചരി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   10-06-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

5 ബിജ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമീറ ഭാര് 41

2 ഫർസാന മകള 17

3 ഫാദിയ മകള 10

4 മറിയം സേഹാദരി 60

5 അബൾ അസീസ സേഹാദരൻ 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗൗരി അമ ഭാര് 73

2 േരഖ െക പി മകള 39
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പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷലത വി െക മകള 57

2 അജയകമാർ വി െക മകന 52
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Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
:െജ 2 -6882/ 2021 23-09-2021
 
  വടകര താലകില   എടേചരി  വിേലജില എടേചരി  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റിതിൻ എ സി,

ആേഗയം, കിഴകയിൽ, എടേചരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് അമിളി േബാധിപിച അേപക  എടേചരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-06-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ 2 -6887/ 2021 23-09-2021
 
 വടകര താലകില   മണിയര വിേലജില മണിയർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമൻ,  സര്ശീ

ഹൗസ, മണിയർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര്  ഗിരിജ  േബാധിപിച അേപക   മണിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-04-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ 2-7030/ 2021 23-09-2021
 
 വടകര താലകില   പാലയാട വിേലജില പതിയാരകര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഷറഫ മലയിൽ

 േകാറമത്  താഴകനിയിൽ  ഹൗസ,  പതിയാരകര  പി  ഒ  ,  പാലയാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള ജംസീറ െക ടി െക

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിളി പി ഭാര് 36

2 ആേഗയ ആർ കഷ മകന 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ ഭാര് 59

2 റീമ ബിജലാൽ മകള 33

3 േമഘ എസ മകള 22
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സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 02-03-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ 2 -7056/ 2021 24-09-2021
 
 വടകര താലകില  േചാേറാട വിേലജില രയരേങാത് േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവഹതി,

മീരാഭവൻ ഹൗസ, രയരേങാത്, മടപളി േകാേളജ,േചാേറാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഷിംജി  േബാധിപിച അേപക   േചാേറാട   വിേലജ

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

05-1985  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് 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 ജൈമലത് ഭാര് 49

2 ജംസീറ മകള 26

3 ജംഷാന മകള 22

4 അയിശ അമ 70

5 തൽഹത് സേഹാദരൻ 33

6 സിദിഖ സേഹാദരൻ 31

7 സകീർ സേഹാദരൻ 48

8 സകീന സേഹാദരി 50

9 സഹറ സേഹാദരി 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലക്മി വി എം മകള 78

2 സേരാജിനി പി െക മകള 75

3 നളിനി പി െക മകള 68

4 ഗീതാമണി പി െക മകള 66

5 മീരാഭായ പി െക മകള 61

6 സത്നാഥൻ പി െക മകന 57

7 റീന മകള 56

8 ബിന പി െക മകള 54

9 ഷിംജി വി (മരണെപട മകൾ രാധയെട മകൾ) പൗതി 46

10 സമതി സി എം (മരണെപട മകൻ പരേഷാതമെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 58

11 അഷിത എസ പി (മരണെപട മകൻ പരേഷാതമെൻറ മകൾ
)

പൗതി 35

12 അനിൽ പി എസ (മരണെപട മകൻ പരേഷാതമെൻറ
മകൻ)

പൗതൻ 32
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:െജ 2 -6863/2021 24-09-2021
 
 വടകര താലകില   നടകതാഴ  വിേലജില പതർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    വി െക മാലതി,

കളരികണികഴിചാൽ ഹൗസ, പതർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള സജിന  േബാധിപിച അേപക   നടകതാഴ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    07-01-2020 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ 2 -6855/ 2021 24-09-2021
 
 വടകര താലകില   വടകര വിേലജില വടകര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ        എൻ നാരായണികട

ി  അമ,  േനറംെവളി ഹൗസ, ഫയർ േസഷന സമീപം,  പഴങാവ,  വടകര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള സധ ഡി നായർ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 25-04-2008 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ 2 -6854/2021 24-09-2021
 
 വടകര താലകില   േചാേറാട വിേലജില േചാേറാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ     െക കമാരൻ,

കാവംപറമത് ഹൗസ, േചാേറാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ലീല േബാധിപിച അേപക   േചാേറാട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-2021 -ല

13 അജയേദവ പി എസ (മരണെപട മകൻ പരേഷാതമെൻറ
മകൻ)

പൗതൻ 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വവിത മകള 41

2 സജിന മകള 38

3 ബവീഷ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത എൻ മകള 69

2 സധ ഡി നായർ മകള 62

3 രാജീവൻ എൻ മകന 55
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മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ 2 -6852/2021 24-09-2021
 
 വടകര താലകില   അഴിയർ  വിേലജില അഴിയർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആരിഫ െക പി,  കേചര

ി  പറമത് ഹൗസ, അഴിയർ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ അമ െഷരീഫ െക പി  േബാധിപിച അേപക   അഴിയർ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-

07-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ 2 -5934/ 2021 24-09-2021
 
 വടകര താലകില   പറേമരി  വിേലജില പറേമരി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രജനിബായ ഇ,  അമാട

ി  ഹൗസ,  പറേമരി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   പആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഹരിദാസൻ േബാധിപിച അേപക   പറേമരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-01-2019  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല പി ഭാര് 65

2 ഷീബ പി മകള 47

3 ഷീന െക പി മകള 44

4 ഷീജ െക പി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഷരീഫ െക പി അമ 55

2 നറദീൻ സേഹാദരൻ 33

3 ഷബിറദീൻ െക പി സേഹാദരൻ 29

4 ഷഫനാസ സേഹാദരി 28

5 െസനാസ െക പി സേഹാദരി 26

6 ഫാതിമതൽ സേലഖ െക പി സേഹാദരി 22

7 അജനാസ െക പി സേഹാദരൻ 20

8 ഫാതിമതൽ െതൻസ സേഹാദരി 17

9 മഹമദ നിഹാൽ െക പി സേഹാദരൻ 11
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കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െജ 2-4341/2021 28-09-2021
 
 വടകര താലകില   വില്ാപളി  വിേലജില  വില്ാപളി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കരണാകരൻ

നമ്ാർ,  േശയസ,  സിദസമാജം  പി  ഒ,  വടകര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ദീപ േബാധിപിച അേപക    വില്ാപളി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിലാസിനി അമ 68

2 മിഥൻ ഹരിദാസ മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദീപ ബി െക മകള 46

2 ദീപതി ബി െക മകള 43
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