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NOTICE

 
നമര:െജ2-4399/2021 12-11-2021
 
 വടകര താലകില   വടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  പടയൻ വളപിൽ  ഹൗസ അഴിത

ല വടകര ബീച് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര്  ആയിശ േബാധിപിച അേപക   വടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ   വിചാരണ  നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം   പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-12-2019 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ2-7018/2021 12-11-2021
 
 വടകര താലകില   വടകര വിേലജില വടകര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവി  െനുള പറമ

ത്  ഹൗസ നട്  സീറ്   വടകര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന മധസദനൻ േബാധിപിച അേപക   വടകര വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-12-2014 -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 ആയിഷ പി വി ഭാര് 49

2 മശഹർ മകന 31

3 അർഷിന പി വി മകള 26

4 അനസ പി വി മകന 23

5 ശിഹാബദീൻ മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനമതി മകള 72

2 പഭാവതി എൻ പി മകള 70

3 ശശിധരൻ എൻ പി മകന 68

4 മധസദനൻ മകന 65

5 ൈവജയനി മകള 60

6 േസാമസനരൻ എൻ പി മകന 58

07th December 2021Revenue Department16037
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നമര:െജ2-7353/2021 16-11-2021
 
 വടകര താലകില   ഒഞിയം വിേലജില ഒഞിയം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹസൻ  േദവർകണിയി

ൽ ഹൗസ േകളബസാർ ഒഞിയം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന    അസീസ  േബാധിപിച അേപക   ഒഞിയം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-

04-1978  -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:െജ2-7355/2021 12-11-2021
 
 വടകര താലകില   തിരവളര വിേലജില തിരവളർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നഫീസ എൻ

നാറാണത് ഹൗസ തിരവളർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട സേഹാദരൻ കഞബള  േബാധിപിച അേപക   തിരവളര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-04-2016  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

7 സേലാചന സി (മരണെപട മകൻ ചനൻെറ  ബി ഭാര് ) മകെന ഭാര് 66

8 ഷർമീലി          (ടി മകൾ ) പൗതി 48

9 ജഗന           (ടി ടി ) പൗതി 44

10 നിമി ദീപക       (ടി മകൻ ) പൗതൻ 42

11 സരിത   (മരണെപട മകൻ പഭാകരൻെറ മകൾ ) പൗതി 40

12 സിലിന           (ടി മകൾ ) പൗതി 39

13 സബിന           (ടി ടി ) പൗതി 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബള മകന 62

2 ഇസയിൽ മകന 58

3 സഹറ മകള 55

4 നസീർ മകന 53

5 മസഫ മകന 51

6 റഖിയ മകള 49

7 അസീസ മകന 47

8 നഫീസ മകള 75

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:െജ2-7357/2021 12-11-2021
 
 വടകര താലകില   േചാേറാട വിേലജില േചാേറാടേദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളി എം െക

േതൻമഴ േചനമംഗലം േചാേറാട പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചാേറാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചനപഭ വി േബാധിപിച അേപക

േചാേറാട  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:െജ2-7356/2021 12-11-2021
 
 വടകര താലകില   കായെകാടി വിേലജില കായെകാടി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമത  ഹാജി

 തടാെനെപായിൽ ഹൗസ തളിയിൽ  പി  ഒ  കട്ാടി   വഴി  കായെകാടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കായെകാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന

ഫസൽ  േബാധിപിച അേപക   കായെകാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-06-2001 -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:െജ2-7577/2021 12-11-2021

1 കഞബള സേഹാദരൻ 70

2 െമായ എൻ സേഹാദരൻ 68

3 ഹമീദ എൻ സേഹാദരൻ 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി ഭരതാവ 75

2 ചനപഭ വി ഭാര് 40

3 മയഖ എം െക മകള 9

4 ൈവഗ എം െക മകള 8

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയം ഭാര് 70

2 ബഷറ മകള 48

3 സൗദ മകള 45

4 സമീറ മകള 41

5 റഹത് മകള 37

6 ഫസൽ മകന 35
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  വടകര താലകില   എടേചരി വിേലജില എടേചരി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള സി െക

ൈകേതാടി  ചാലിൽ  ഹൗസ  കേചരി  പി  ഒ   എടേചരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന മഹമദ സാലിഹ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ2-7350/2021 12-11-2021
 
 വടകര താലകില   നരിപറ വിേലജില നരിപറ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാണ െക  െകായാലമ

ൽ ഹൗസ നരിപറ പി ഒ കലാചി വഴി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് സജാത െക െക േബാധിപിച അേപക   നരിപറ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ2-7354/2021 12-11-2021
 
 വടകര താലകില   േകാടപളി വിേലജില േകാടപളി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞമദ ഹാജി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയം (ഒനാം ഭാര് ) ഭാര് 58

2 ഉമ സൽമ മകള 35

3 മഹമദ സാലിഹ മകന 34

4 ൈമമനത് മകള 31

5 മാജിത മകള 26

6 ഫാതിമത് സഹറ രണാം ഭാര് ) ഭാര് 48

7 സൗദാബി മകള 21

8 ആയിഷ മകള 19

9 ആരിഫ മകള 17

10 ആബിദ മകള 15

11 മഹമദ അബീബകർ മകന 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത െക െക ഭാര് 57

2 അതജ അലൻ എൻ എസ മകന 11
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ചണയിൽ  ഹൗസ  േകാടപളി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന കഞിമസ േബാധിപിച അേപക   േകാടപളി വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ2-7360/2021 12-11-2021
 
  വടകര താലകില   വില്ാപളി വിേലജില േമമണ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതനാഭൻ എം

മയാരത്  ഹൗസ േമമണ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് രഞിനി പി പി േബാധിപിച അേപക   വില്ാപളി വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈമമനത് ഭാര് 61

2 കഞിമസ മകന 42

3 അബൾ  സലാം മകന 39

4 ഫാതിമ മകള 36

5 ആയിഷ ഷമാസ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഞിനി പി പി ഭാര് 62

2 അണിമ എം മകള 32
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Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െജ2-7675/2021 12-11-2021
 
  വടകര  താലകില  വില്ാപളി  വിേലജില  വില്ാപളി  േദശത്  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  കല്ാണി

ആകെപായിൽ ഹൗസ സിദസമാജം  പി  ഒ  വില്ാപളി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന പഭാകരൻ േബാധിപിച  അേപക

വില്ാപളി  വിേലജ  ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 02-04-1999-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:െജ2-7979/2021 12-11-2021
 
 വടകര താലകില വില്ാപളി  വിേലജില േമമണ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി അമ   "ഹർഷ

" ഹൗസ േമമണ പി  ഒ വില്ാപളി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന ഹരിദാസ േബാധിപിച അേപക  വില്ാപളി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-08-2020-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാന മകള 81

2 ലകി മകള 79

3 പഭാകരൻ മകന 69

4 വസന മകള 65

5 പതിനി മകള 63

6 നാരായണൻ മകന 60

7 യേശാദ (മരണെപട മകൻ രാഘവെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 68

8 രശി (മരണെപട മകൻ രാഘവെൻറ മകൾ) പൗതി 42

9 രമ് (മരണെപട മകൻ രാഘവെൻറ മകൾ) പൗതി 40

10 രഞി (മരണെപട മകൻ രാഘവെൻറ മകൻ) പൗതൻ 37

11 പഷ (മരണെപട മകൻ കഷെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 64

12 കേപഷ കഷൻ (മരണെപട മകൻ കഷെൻറ മകൻ) പൗതൻ 39

13 കപിന (മരണെപട മകൻ കഷെൻറ കഷെൻറ മകൾ) പൗതി 36

14 രജില (മരണെപട മകൻ രമാവരെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 48

15 വിഷ കല്ാൺ (മരണെപട മകൻ രമാവരെൻറ മകൻ) പൗതൻ 22

16 വിഷപിയ (മരണെപട മകൻ രമാവരെൻറ മകൾ) പൗതി 20
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 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:െജ2-8021/2021 12-11-2021
 
 വടകര താലകില   അഴിയര വിേലജില അഴിയർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വളവിൽ ജയപകാശ  ശ

ീ വിഹാർ ഹൗസ അഴിയർ േപാസ്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്  സധ  േബാധിപിച അേപക   അഴിയര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 13-09-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ2-8024/2021 12-11-2021
 
 വടകര താലകില   േചാേറാട വിേലജില േചാേറാട േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപിനാഥൻ പി S/

o കഞണി  "കമല നിവാസ" ചാലിയാട് ഹൗസ േചാേറാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന വിപിൻ േബാധിപിച അേപക േചാേറാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    12-12-2020-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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രവീനൻ പി പി മകന 75

2 കടികഷൻ പി പി മകന 71

3 ഹരിദാസൻ പി പി മകന 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധ ഭാര് 61

2 ശിതിഭ മകള 39

3 വിേവക ജയപകാശ വി മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലാകി ഭാര് 71

2 വിപിൻ മകന 37

3 വിനീത മകന 35
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നമര:െജ2-8025/2021 12-11-2021
 
 വടകര താലകില  േചാേറാട വിേലജില  മടങൽ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബളകടി S/o

ഉമർകടി   കളരികണി മടങൽ െവസ് പി  ഒ േചാേറാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന മഹമദ അജമൽ  േബാധിപിച അേപക

േചാേറാട  വിേലജ  ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 13-07-2021-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:െജ2-8282/2021 12-11-2021
 
 വടകര താലകില  നടകതാഴ വിേലജില  പതപണം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഘതമൻ െക ക

െ  കരിമന  െകായിേലാത്  ഹൗസ  പതപണം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് അഖില  േബാധിപിച അേപക നടകതാഴ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന 02-10-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല ഭാര് 55

2 മഹമദ അജമൽ മകന 27

3 ഹന അബദളകടി മകള 25

4 മഹമദ റിള മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഖില ടി പി ഭാര് 42

2 പാർവണ ആർ മകള 13

3 ധ്നി ആർ മകള 7
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Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
നമര: െജ2-7966/2021                                                                       08-11-2021
 
 വടകര താലകില   നാദാപരം വിേലജില  വരിേകാളി  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി  അമ,

 വടകണിയിൽ  ഹൗസ ,  വരിേകാളി  പി  ഒ  ,നാദാപരം   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ശീധരൻ  േബാധിപിച അേപക   നാദാപരം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   03-

08-2021  -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:െജ2-8150/ 2021 05-11-2021
 
 വടകര താലകില   എടേചരി വിേലജില  എടേചരി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള,  കാരേകാത

് താഴകനിയിൽ ഹൗസ ,  എടേചരി    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കഞിമഹമദ   േബാധിപിച അേപക   എടേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2000  -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 േദവി മകള 78

2 ശീധരൻ മകന 72

3 ബാലാമണി മകള 70

4 നളിനാകി മകള 68

5 രാധാകഷൻ മകന 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ഭാര് 72

2 അഷറഫ മകന 58

3 നാസർ മകന 56

4 മജീദ മകന 53

5 റസാക് മകന 51

6 ഷകീല മകള 48
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നമര:െജ2- 7948/2021 05-11-2021
 
 വടകര താലകില   വടകര വിേലജില  വടകര േദശത്      താമസിചവരെവ    അനരിചേപായ       സൈബർ െക പ

ി  ,   കകാട്  പതിേയാടിൽ  ഹൗസ ,ബീച്  േറാഡ, വടകര ബീച്    പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്    വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    സാബിറ  േബാധിപിച അേപക   വടകര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ 2 -7995/2021 11-11-2021
 
  വടകര താലകില   തേണരി വിേലജില   തേണരി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലികടി സി s/o

അമദഹാജി  ,   െചറവത്   വീട  ,  തേണരി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മഹമദ അഷറഫ   േബാധിപിച അേപക   തേണരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    15-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ2 -7973/ 2021  12-11-2021
 
 വടകര താലകില   കനമല വിേലജില െമാേകരി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സശീല പകത്,

7 കഞിമഹമദ മകന 44

8 ആമിന മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാബിറ സൈബർ ഭാര് 52

2 ഷബീൽ  എ െക മകന 34

3 ഷാനിബ മൻസീർ മകള 31

4 മഹമദ ഷഹാസ എ െക മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞാമിന  (ഒനാം ഭാര് ) ഭാര് 62

2 മഹമദ അഷറഫ മകന 45

3 മഹമദലി ഷിഹാബ മകന 36

4 സിദിഖൽ അകബർ മകന 34

5 ഫാതിമ െക െജ  (രണാം ഭാര് ) ഭാര് 59
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സൗപർണിക,  െമാേകരി  പി  ഒ  ,  കകടിൽ  ,കനമൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനമല വിേലജില   പേരതയെട മകന  സദീപ  വി എസ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    21-05-2019 -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 2-8352/2021 12-11-2021
 
 വടകര താലകില   പാലയാട വിേലജില പതിയാരകര േദശത് താമസിചവരെവ   അനരിചേപായ  ഗിരീഷ കറിയിൽ

ഗംഗാധരൻ s/o കറിയിൽ ഗംഗാധരൻ,  െചറകനമൽ ഹൗസ , പതിയാരകര പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     നിസി   േബാധിപിച അേപക

പാലയാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

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

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ 2-8286/2021 12-11-2021
 
 വടകര താലകില   വടകര വിേലജില  വടകര േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാർവതി അമ  ഒ പി ,

ഒതേയാത്  പറമത് ഹൗസ , നട്  സീറ്  പി  ഒ ,  വടകര  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാസേദവൻ    േബാധിപിച അേപക   വടകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 15-

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സദീപ വി എസ മകന 39

2 ദീപ വി എസ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാലതി മാതാവ 72

2 നിസി െക എം ഭാര് 44

3 ഗായതി ഗിരീഷ മകള 22

4 അഭിരാമി ഗിരീഷ മകള 19
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നമര:െജ2-1735/2020 12-11-2021
 
 വടകര താലകില   അഴിയര വിേലജില   േചാമാല േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാഹിദ,  നടചാലി

ൽ  ഹൗസ,  േചാമാല  പി  ഒ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     ഷിഹാബദീൻ േബാധിപിച അേപക   അഴിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ  11-09-2010  -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 വൽസല ഒ പി മകള 62

2 വസന ഒ പി മകള 59

3 ഒ പി  വാസേദവൻ മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിഹാബദീൻ മകന 35

2 ൈഫസൽ മകന 32

3 ഷഹാന മകള 23

4 ജമീല സേഹാദരി 54

5 റസിയ സേഹാദരി 52

6 അബൾ ഖാദർ സേഹാദരൻ 48

7 അസ  മാബി (മരണെപട സേഹാദരൻ ഷംസദീെന ഭാര് 47

8 ഷബാന (മരണെപട സേഹാദരൻ ഷംസദീെന മകള 27

9 ഹർഷാന (മരണെപട സേഹാദരൻ ഷംസദീെന മകള 25

10 ഷർമിന (മരണെപട സേഹാദരൻ ഷംസദീെന മകള 23
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Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െജ2-8353/2021 16-11-2021
 
 വടകര താലകില   ഏറാമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഫിയ  വാഴയിൽ ഹൗസ ഏറാമല പി ഒ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അഴിയര വിേലജില   പേരതയെട മകന റഫീക്   േബാധിപിച അേപക   അഴിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ2-8355/ 2021 16-11-2021
 
  വടകര താലകില   അഴിയര വിേലജില കനമകര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാസിം ഇ െക

ബർകത് മൻസിൽ കനമകര പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അഴിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഹാജിറ ഇ െക  േബാധിപിച അേപക

അഴിയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-11-2002  -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 യസഫ ഭരതാവ 78

2 റഫീക് മകന 51

3 െസറീന മകള 45

4 ൈസനബ മകള 44

5 റംല മകള 42

6 മഹമദ മകന 38

7 ഇസയിൽ     (മരണെപട മകൾ സാബിറയെട  മകൻ  ) പൗതൻ 26

8 ആസിഫ അമീൻ       ( ടി മകൻ ) പൗതൻ 24

9 റാഷിദ               (ടി മകൾ ) പൗതി 28

10 െമായതീൻ            (ടി ഭർതാവ ) മകളെട ഭർതാവ 59

11 ആയിഷ മാതാവ 81

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:െജ2-8014/2021 16-11-2021
 
 വടകര താലകില   അഴിയര വിേലജില അഴിയർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻ വി െക s/

o  കഞൻ   ദർപൻ  കലാമല   േചാമാല   േപാസ്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അഴിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനിൽകമാർ പി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2009 -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:െജ2-8015/2021 16-11-2021
 
അഴിയർ േദശത്   വടകര താലകില   അഴിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരഷ സി പി  s/

o കഞാപ  ചാലപറമത്  വീട േകാേറാത് േറാഡ േപാസ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അഴിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബീന െക െക

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2020 -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:െജ2-8018/2021 16-11-2021
 
 വടകര താലകില   നടകതാഴ വിേലജില പതപണം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ എം എം

1 ആയിഷ മാതാവ 81

2 ഹാജിറ ഇ െക ഭാര് 55

3 ഖാലിദ മകന 40

4 ജസീറ എൻ മകള 37

5 കരിം മകന 35

6 ഇബാഹിം മകന 34

7 സൽമ ഇ െക ബി മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി എൻ പങജാകി ഭാര് 72

2 സനിൽകമാർ പി മകന 46

3 അനിൽകമാർ പി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീന െക െക ഭാര് 44
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s/o അബള  മീതെല മലയിൽ ഹൗസ പതപണം േപാസ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടകതാഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകള കദീജ എം എം

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-09-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ2-8020/2021 16-11-2021
 
 വടകര താലകില   ആയേഞരി വിേലജില െപാേനരി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻ ടി

തയിലതിൽ ഹൗസ വില്ാപളി േപാസ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആയേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് യേശാദ െക സി േബാധിപിച അേപക

ആയേഞരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞാമിന എം എം ഭാര് 80

2 ൈസനബ െക മകള 60

3 സൈബദ മകള 53

4 ആയിഷ എം എം മകള 51

5 സകീന മകള 46

6 നാസർ മകന 50

7 കദീജ എം എം മകള 44

8 സമീറ എം എം മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യേശാദ െക സി ഭാര് 70

2 ദീപ ടി മകള 50

3 ദീപി ടി മകള 43
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Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െജ2-5754/2021  10-09-2021
 
 വടകര താലകില   അഴിയര വിേലജില  േചാമാല േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനനൻ പി വി,

െപാനംങണി  ഹൗസ,  കലാമല,   േചാമാല  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അഴിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകള രാധ   േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-04-2016  -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 രാധ മകള 71

2 പി പി ൈശലജ മകള 55

3 േശാഭ പി െക മകള 54

4 രമ പി െക മകള 53

5 ലത പി െക മകള 48
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