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NOTICE

 
നമര:െജ2-6910/2021 04-10-2021
 
 വടകര താലകില   വടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേവാമ  വടകര േദശത് കാഞായി

അഴിതല വടകര  ബീച്  വടകര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന മഹമദ േബാധിപിച അേപക   വടകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    25-05-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ2-6911/2021 04-10-2021
 
  വടകര താലകില   വടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ പി എം  വടകര േദശത്

പളിമാടതമൽ  ഹൗസ  വടകര  നട്സീറ്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന വിനീഷ േബാധിപിച അേപക   വടകര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    09-05-2021-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. 

 
നമര:െജ2-6946/2021 04-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അസ മകള 60

2 സകീന മകള 57

3 കഞാഞ മകള 56

4 സഹറ മകള 48

5 മഹമദ മകന 46

6 ഹാഷിം മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിനീഷ എം പി മകന 43

2 വിനിത മകള 41

3 വിജിത മകള 39
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 വടകര താലകില   വടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിസാർ അയംെകാലി  വടകര േദശത്

അയംെകാലി  ഹൗസ  വടകര  ബീച്  പി  ഒ  വടകര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന സനീത ബകർ േബാധിപിച അേപക

വടകര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-03-2013-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:െജ2-6949/2021 04-10-2021
 
 വടകര താലകില   ഏറാമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീശ എം പി   ഓർകാേടരി േദശത്

മീതെല പീടികയിൽ ഹൗസ ഓർകാേടരി  പി  ഒ  ഏറാമല  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന കഞമദ േബാധിപിച അേപക

ഏറാമല  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ    06-04-2021-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:െജ2-7027/2021 08-10-2021
 
 വടകര താലകില   അഴിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദറഹിമാൻ  അഴിയർ േദശത് േദാ

ഹ മൻസിൽ േകാേറാത് േറാഡ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള റഹത് േബാധിപിച അേപക   അഴിയര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-03-2020-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ എം എ ഭാര് 60

2 സനീർ താരിഖ മകന 45

3 സനീന ഖൗലത് മകള 41

4 സനീത ബകർ മകന 40

5 സൈഹർ അഫ താബ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാറ മകള 50

2 കഞമദ മകന 41

3 സമീറ മകള 38
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ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ2-7031/2021 08-10-2021
 
 വടകര താലകില   അഴിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതടി  െചേമാല േദശത് മീതല

െ  പതൻ  പരയിൽ  െപരിങേളാം  ചാലിൽ  ഹൗസ  െചേമാല  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന കാസിം േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    16-06-1997-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:െജ2-7032/2021 08-10-2021
 
 വടകര താലകില   പാലയാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹേദവൻ S/O കഞിെചകൻ  പാലയാട

്  േദശത്  െനലാേചരി  ഹൗസ  പാലയാടനട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള സംഷീന േബാധിപിച അേപക

പാലയാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021-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 സഹറ ഭാര് 64

2 റഹത് മകള 47

3 റഫീന ജാസിൻ ഡി എം മകള 27

4 ആയിഷ െക സേഹാദരി 55

5 ജമീല സേഹാദരി 54

6 അബദള സേഹാദരൻ 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം പി എ കാസിം മകന 75

2 മഹമദലി എം പി മകന 72

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സംഷീന എൻ മകള 40

2 സനപ െനലാേചരി മകന 37

3 സിമി എൻ മകള 36
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Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െജ2-7219/2021 18-10-2021
 
 വടകര താലകില   നടകതാഴ വിേലജില പതപണം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവദാസൻ ടി ടി  "ടി

ടി ഹൗസ" െക  എസ എച് ബി െസകൻറ ൈസറ് നടകതാഴ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ  ഭാര്  സധ  േബാധിപിച  അേപക

നടകതാഴ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-2020-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:െജ2-7217/2021 18-10-2021
 
 വടകര താലകില അഴിയര വിേലജില േചാമാല േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഇ എം ബാലൻ  എളമാള

ി മണപാടിൽ ഹൗസ േചാമാല പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന പതീഷ കമാർ  േബാധിപിച അേപക   അഴിയര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-

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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധ ടി ടി ഭാര് 60

2 പിയങ ടി ടി മകള 35

3 ഷിൽന ടി ടി മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കൗസല് ഭാര് 90

2 പതീഷ കമാർ മകന 62

3 വിമൽ കമാർ മകന 61

4 രജിത മകള 58

5 മേനാജ കമാർ മകന 53

6 രമിത മകള 49

7 പേബാധ കമാർ മകന 48
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നമര:െജ2-7228/2021 18-10-2021
 
 വടകര താലകില   മണിയര വിേലജില മണിയർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജഷ പി  പനയളതി

ൽ ഹൗസ മനരതർ പി ഒ  എനയാളെട അവകാശിക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ഷീബ  േബാധിപിച അേപക   മണിയര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം  അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:െജ2-7028/2021 18-10-2021
 
  വടകര താലകില വടകര വിേലജില വടകര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എടകനത്  ഉസാൻ

വയൽവളപിൽ  അഴിതല വടകര   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള അസ കിയ േബാധിപിച അേപക   വടകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-12-2008-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:െജ2-7214/2021 18-10-2021
 
  വടകര താലകില ആയേഞരി വിേലജില െപാേനരി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ യസഫ എം സി

മീതെല േചേലകണി കാർതികപളി പി  ഒ  ആയേഞരി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ  മകന ഷഐബ   േബാധിപിച  അേപക

8 രഖിത മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ എം ഭാര് 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയം വി വി ഭാര് 79

2 ഹാഷിം മകന 53

3 ആയിഷ എം മകള 45

4 അസം വി വി മകന 48

5 ഗഫർ വി വി മകന 45

6 സീനത് പി വി മകള 44

7 അസ കിയ മകള 39

8 ൈസനബ (മരണെപട മകൻ സൈബറിെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 50

9 െസറീന വി വി (മരണെപട മകൻ സൈബറിെൻറ മകൾ) പൗതി 33
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ആയേഞരി  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 ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ2-7225/2021 18-10-2021
 
 വടകര താലകില നാദാപരം വിേലജില വരിേകാളി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവി  പളികനത

് കനിയിൽ വരിേകാളി  നാദാപരം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന കഷൻ  േബാധിപിച അേപക   നാദാപരം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-10-2009-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 റാബിയ ഭാര് 44

2 സറീന മകള 29

3 ഷഐബ മകന 27

4 മഹമദ മകന 16

5 മഹമദ അദിനാൻ മകന 8

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷൻ മകന 77

2 ബാലൻ മകന 70

3 നാരായണി മകള 69

4 ലകി മകള 67

5 വിേനാദൻ മകന 60

6 വനജ മകള 59

7 സജിത മകള 54
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Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െജ2-7229/2021 18-10-2021
 
  വടകര താലകില പറേമരി  വിേലജില പറേമരി  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമന രയേരാത്

െപായിൽ  "സാരംഗ"  മഠതിൽ  ഹൗസ  പറേമരി  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന സനീപ േബാധിപിച അേപക പറേമരി

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

30-04-2021-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ2-7220/2021 18-10-2021
 
 വടകര താലകില ഏറാമല വിേലജില കനമകര േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞികഷൻ പതകട

ി ഹൗസ കനമകര പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന സനീപ കമാർ േബാധിപിച അേപക  ഏറാമല  വിേലജ ഓഫീസര  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:െജ2-7216/2021 18-10-2021
 
 വടകര താലകില അഴിയര വിേലജില അഴിയർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എച് പതനാഭകറപ

്  ചകമത് ഹൗസ അഴിയർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സംഗീത െക മകള 50

2 സനീപ െക മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭ ഭാര് 62

2 സിത മകള 43

3 സനീപ കമാർ മകന 41

4 സീന മകള 39
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് നിർമല  േബാധിപിച അേപക   അഴിയര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 08-07-2020-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:െജ2-7221/2021 18-10-2021
 
  വടകര താലകില ഏറാമല വിേലജില ഓർകാേടരി  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമശൻ െക

"അനപർണം"  പി  ഒ  ഓർകാേടരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്  വസന േബാധിപിച അേപക  ഏറാമല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  03-07-2021-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:െജ2-6948/2021 18-10-2021
 
 വടകര താലകില   വടകര വിേലജില വടകര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നബീസ  കേലരി കകാട

്  പതിേയാടിൽ  ഹൗസ  വടകര  ബീച്  പി  ഒ  വടകര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള കഞമ  േബാധിപിച അേപക   വടകര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-10-2019-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിർമല െക ഭാര് 71

2 ആനനവലി േകാമത് മകള 51

3 ജയശി െക മകള 49

4 രാേജഷ െക മകന 47

5 രാജീവ െക മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമല മാതാവ 73

2 വസന ഭാര് 49

3 അനഘ മകള 25

4 അപർണ മകള 23
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നമര:െജ2-7213/2021 18-10-2021
 
 വടകര താലകില  നടകതാഴ വിേലജില പതപണം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി െക പി

െകായിേലാത്  പറമത്  ഹൗസ  പറമത്  പതപണം  നടകതാഴ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന ചനൻ ,േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2020-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:െജ2-4314/2021 18-10-2021
 
  വടകര താലകില   കാവിലംപാറ  വിേലജില  കാവിലംപാറ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരൻ

ഉണികണവീടിൽ ഹൗസ കാവിലംപാറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന മേനാജ  േബാധിപിച അേപക   കാവിലംപാറ  വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞമ െക പി മകള 60

2 സൈബദ െക പി മകള 57

3 സബറ പി ടി മകള 52

4 അബറഹിമാൻ െക പി സേഹാദരൻ 65

5 ഖാലിദ െക പി സേഹാദരൻ 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനൻ മകന 64

2 ചനൻ മകന 61

3 നളിനി മകള 57

4 രാജീവൻ മകന 52

5 അജിത മകള 50

6 ബിന മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവി ഭാര് 65

2 മേനാജ മകന 44
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നമര:െജ2-7533/2021 18-10-2021
 
  വടകര  താലകില  നടകതാഴ  വിേലജില  േമപയിൽ  േദശത്  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കഷൻ

പാറയളപറമത്  ഹൗസ  േമപയിൽ  നടകതാഴ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ലകി േബാധിപിച അേപക   നടകതാഴ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-09-2020-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. 

 
നമര:െജ2-7227/2021 18-10-2021
 
  വടകര  താലകില    േവളം  വിേലജില  േവളം  േദശത്   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ചിരേതയ  അമ

കുളപറമിൽ ഹൗസ േവളം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന േഗാപാലൻ  േബാധിപിച അേപക   േവളം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-11-2013-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ പറയനയാൾ  മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ2-7033/2021 18-10-2021
 
  വടകര താലകില   ഒഞിയം  വിേലജില കണകര േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി  വാസ

കകഴിപറമത് ഹൗസ കണകര പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മരണെപട സേഹാദരി മാധവിയെട മകന സേരഷബാബ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന  31-10-1994-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

3 ബീന മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി ഭാര് 60

2 ബിന മകള 45

3 മേനഷ മകന 40

4 സിന മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപാലൻ െക പി മകന 66
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനമതി      (മരണെപട സേഹാദരി േദവിയെട മകള 72

2 പഭാവതി     (മരണെപട സേഹാദരി േദവിയെട മകള 69

3 ശശിധരൻ     (മരണെപട സേഹാദരി േദവിയെട മകന 68

4 മധസദനൻ    (മരണെപട സേഹാദരി േദവിയെട മകന 65

5 ൈവജയനി    (മരണെപട സേഹാദരി േദവിയെട മകള 60

6 േസാമസനരൻ  (മരണെപട സേഹാദരി േദവിയെട മകന 58

7 സേലാചന    (മരണെപട സേഹാദരി േദവിയെട മരണെപട
മകൻ ചനെൻറ

ഭാര് 66

8 ഷർമിലി      (മരണെപട സേഹാദരി േദവിയെട മരണെപട
മകൻ ചനെൻറ

മകള 48

9 ജഗന       (മരണെപട സേഹാദരി േദവിയെട മരണെപട
മകൻ ചനെൻറ

മകള 44

10 നിമി        (മരണെപട സേഹാദരി േദവിയെട മരണെപട
മകൻ ചനെൻറ

മകള 42

11 സരിത        (മരണെപട സേഹാദരി േദവിയെട മരണെപട
മകൻ പഭാകരെൻറ

മകള 39

12 സിലിന       (മരണെപട സേഹാദരി േദവിയെട മരണെപട
മകൻ പഭാകരെൻറ

മകള 37

13 സബിന      (മരണെപട സേഹാദരി േദവിയെട മരണെപട
മകൻ പഭാകരെൻറ

മകള 34

14 പഭാവതി     (മരണെപട സേഹാദരി മാധവിയെട മകള 66

15 വസനകമാരി  (മരണെപട സേഹാദരി മാധവിയെട മകള 64

16 സേരഷബാബ  (മരണെപട സേഹാദരി മാധവിയെട മകന 60

17 േശാഭന       (മരണെപട സേഹാദരി മാധവിയെട മകള 58

18 സഗതകമാരി  (മരണെപട സേഹാദരി മാധവിയെട മകള 53

19 അനിൽകമാർ  (മരണെപട സേഹാദരി മാധവിയെട മകന 47

20 വതല       (മരണെപട സേഹാദരി മാധവിയെട മരണെപട
മകൻ ശീനിവാസെൻറ

ഭാര് 57

21 അഖിൽ       (മരണെപട സേഹാദരി മാധവിയെട മരണെപട
മകൻ ശീനിവാസെൻറ

മകന 30

22 ആതിര       (മരണെപട സേഹാദരി മാധവിയെട മരണെപട
മകൻ ശീനിവാസെൻറ

മകള 26
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Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െജ2-7300/2021 16-10-2021
 
 വടകര താലകില   വില്ാപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ പാേറാൽ  വില്ാപിളി

േദശം വനാവനം  മയനർ പി ഒ വില്ാപിളി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വില്ാപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിജ , വില്ാപിളി േദശം വനാവനം

മയനർ പി ഒ വില്ാപിളി , േബാധിപിച അേപക   വില്ാപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2019 -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:െജ2-7075/ 2021 16-10-2021
 
 വടകര താലകില   അഴിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനിക െക  േചാമാല േദശം കനിയിൽ

ഹൗസ   േചാമാല  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അഴിയര വിേലജില   പേരതയെട മകന ശീേഗഷ , േചാമാല േദശം കനിയിൽ

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2021  -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:െജ2-7351/2021 22-10-2021
 
 വടകര താലകില   വടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജിത്  വടകര േദശം നേടമൽ ഹൗസ

വടകര പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വടകര വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ശാന എൻ , വടകര േദശം നേടമൽ ഹൗസ വടകര പി ഒ ,

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി ഭാര് 70

2 ബിജ പാേറാൽ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേഗഷ മകന 38
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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:െജ2-7336/2021 22-10-2021
 
 വടകര താലകില   പറേമരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ െക  പറേമരി േദശം സാരംഗ

മഠതിൽ  ഹൗസ   പറേമരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറേമരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനീപ െക , പറേമരി േദശം സാരംഗ

മഠതിൽ ഹൗസ  പറേമരി , േബാധിപിച അേപക   പറേമരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-10-2019  -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:െജ2-7331/2021 22-10-2021
 
 വടകര താലകില   ഏറാമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീശ എം പി  ഓർകാേടരി േദശം മീതല

െ പീടികയിൽ ഹൗസ  ഓർകാേടരി പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏറാമല വിേലജില   പേരതയെട മകന കഞമദ , ഓർകാേടരി േദശം മീതെല

പീടികയിൽ ഹൗസ  ഓർകാേടരി പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   ഏറാമല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 ശാന എൻ മാതാവ 67

2 അനയ കാർതിക മകന 9

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സംഗീത െക മകള 50

2 സനീപ െക മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാറ മകള 50

2 കഞമദ മകന 41

3 സമീറ മകള 38
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നമര:െജ2-7358/2021 22-10-2021
 
 വടകര താലകില   േചാേറാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ ടി പി  കരികിലാട േദശം

ആദർശ പതൻെതര വടകര കരികിലാട േചാേറാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചാേറാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഗിരീഷബാബ ടി

പി , കരികിലാട േദശം ആദർശ പതൻെതര വടകര കരികിലാട േചാേറാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േചാേറാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    30-09-2013  -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:െജ2-7330/2021 22-10-2021
 
 വടകര താലകില   ആയേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമത ഹാജി  പറമിൽ േദശം വലി

യ ഇലം താെഴ െനേരാത് ഹൗസ െപാേനരി പറമിൽ പി ഒ  ആയേഞരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആയേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന

റിയാദ , പറമിൽ േദശം വലിയ ഇലം താെഴ െനേരാത് ഹൗസ െപാേനരി പറമിൽ പി ഒ  ആയേഞരി , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-04-2021  -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 സേരനൻ ടി പി മകന 66

2 ലത മകള 62

3 ടി പി രഘനാഥ മകന 60

4 പഷജ മകള 58

5 േഹമലത മകള 57

6 മിതബിന മകള 55

7 ൈഷജ െക മകള 52

8 ൈഷമ െക മകള 52

9 ഗിരീഷബാബ ടി പി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയം ഭാര് 60

2 സാജിത മകന 43

3 കഞിമസ മകന 38

4 റിയാദ മകന 36

16th November 2021Revenue Department12779
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 

5 സൽവ മകള 31

12780 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:െജ2-7327/2021 22-10-2021
 
 വടകര താലകില   നടകതാഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകൻ വി  പതർ േദശം വളി

ൽ ഹൗസ പതർ പി ഒ വടകര നടകതാഴ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടകതാഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനപ , പതർ േദശം വളിൽ ഹൗസ

പതർ പി ഒ വടകര നടകതാഴ , േബാധിപിച അേപക   നടകതാഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-01-2003 -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:െജ2-7302/2021 22-10-2021
 
 വടകര താലകില   നടകതാഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ എ വി  പതർ േദശം വളിൽ

ഹൗസ പതർ പി ഒ വടകര നടകതാഴ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടകതാഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങം എ വി , േമപയിൽ േദശം ആണിയത്

വയലിൽ ഹൗസ േമപയിൽ പി  ഒ  നടകതാഴ ,  േബാധിപിച  അേപക   നടകതാഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2018  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ2 7674/ 2021 22-10-2021
 
 വടകര താലകില   വില്ാപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷംസദീൻ  മയനർ േദശം മാണിയർ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിേനാദിനി ഭാര് 61

2 അനപ മകന 41

3 അനീഷ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങം എ വി ഭാര് 56

2 ആതിര ചനൻ മകള 35

3 അമിത ചനൻ മകളെട ഭർതാവ 32
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ഹൗസ മയനർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വില്ാപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നജില , മയനർ േദശം മാണിയർ ഹൗസ മയനർ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-01-2017 -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:െജ2-7337/2021 22-10-2021
 
 വടകര താലകില   പറേമരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരൺ കമാർ െക ടി  പറേമരി േദശം

ആേറാത് മഠതിൽ ഹൗസ പറേമരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറേമരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പീത പി ,  പറേമരി േദശം ആേറാത്

മഠതിൽ ഹൗസ പറേമരി , േബാധിപിച അേപക   പറേമരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈമമ മാതാവ 75

2 നജില ഭാര് 37

3 െഹഫാതിമ മകള 17

4 അമൻ െമഹതാബ മകന 15

5 ഹയ  ഫാതിമ മകള 8

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പീത പി ഭാര് 52

2 ആര് െക ടി മകള 27
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