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NOTICE

 
നമര:െജ 2-4470/2021 02-12-2021
 
 വടകര താലകില   നാദാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ മൗലവി , നാദാപരം േദശത്,

േമനേകാത്  പതിേയാടിൽ  ഹൗസ,  നാദാപരം  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നാദാപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഹഫസത്

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021 -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:െജ 2-8022/2021 02-12-2021
 
 വടകര താലകില   ഒഞിയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക കഞികണൻ, ഊരാളങൽ േദശത്,

േകേളാത്  ഹൗസ,  മടപളി  േകാേളജ  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒഞിയം വിേലജില   റീന  േബാധിപിച അേപക   ഒഞിയം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    15-09-1992  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈറഹാനത് മകള 47

2 ഹഫസത് മകള 36

3 കഞബള സേഹാദരൻ 75

4 മഹമദ സേഹാദരൻ 73

5 അബദൾ സലാം മൗലവി സേഹാദരൻ 70

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േദവകി മകള 80

2 ചനവലി           (മരണെപട മകൻ ഗംഗാധരൻെറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 68

3 പിയങ                    ടി              മകൾ പൗതി 39

4 ദീപക                     ടി              മകൻ പൗതൻ 35

5 ജയകമാർ         (മരണെപട മകൾ പതാവതിയെട മകൻ ) പൗതൻ 39
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നമര:െജ2 -8537/2021 02-12-2021
 
 വടകര താലകില   ഒഞിയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരകറപ് വി എം , ഊരാളങൽ േദശത്

,  െവേമരി  മീതൽ  ഹൗസ,  മടപളി  പി  ഒ   ഒഞിയം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒഞിയം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേരനനാഥ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-06-2002 -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. 

 
നമര:െജ2-8553/2021 03-12-2021
 
 വടകര താലകില   തിനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലിൻസി,  തിനർ േദശത്, എടാട് ഹൗസ,

വിലങാട പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിനര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രാജേതാമസ  േബാധിപിച അേപക   തിനര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-

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. 

6 സജാത                    ടി               മകൾ പൗതി 26

7 രമാേദവി            (മരണെപട  മകൻ മേനാഹരൻെറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 46

8 സനീപ കമാർ              ടി               മകൻ പൗതൻ 30

9 സബിൻ രാജ                ടി                ടി പൗതൻ 27

10 സജിത               (മരണെപട മകൾ േപമയെട മകൾ) പൗതി 43

11 നിഷ                       ടി              ടി പൗതി 40

12 റീന                        ടി              ടി പൗതി 38

13 മിനി                (മരണെപട മകൻ ചനെന മകൾ) പൗതി 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വി പി സേരനനാഥ മകന 69

2 വി പി സതീശൻ മകന 66

3 വി പി സബിതൻ മകന 58

4 ബിന                     (മരണെപട മകൻ െസൽവരാജെന
ഭാര്)

മകെന ഭാര് 50

5 യദകഷൻ                       ടി              മകൻ പൗതൻ 28

6 അമത                            ടി               മകൾ പൗതി 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജേതാമസ ഭരതാവ 57
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നമര:െജ 2-8746/2021 03-12-2021
 
  വടകര താലകില   േചാേറാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ,   േചാേറാട  േദശത്,

േപാതികണിയിൽ   േചാേറാട  ഈസ്   േചാേറാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചാേറാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചനി  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-02-2007  -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:െജ2-8756/2021 03-12-2021
 
 വടകര താലകില   നടകതാഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ ഗഫർ , പതർ േദശത്,

വണാറത്  ഹൗസ,  അറകിലാട,  പതർ,  നടകതാഴ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടകതാഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ജൗസൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2021 -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:െജ2-8758/2021 02-12-2021
 
 വടകര താലകില   ഒഞിയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാജൻ യ  വി , ഊരാളങൽ േദശത്

,  ഊരാളിവീടിൽ  ഹൗസ,  മടപളി  േകാേളജ  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒഞിയം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അർജൻ യ  വി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

2 ജിബിൻ രാജ മകന 25

3 േജായൽ രാജ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനി ഭാര് 65

2 വിജീഷ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഹിയ ഭാര് 49

2 മഹമദ ജൗസൽ മകന 33

3 ജംഷീന മകള 28
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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 2-8765/2021 02-12-2021
 
  വടകര താലകില   പറേമരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാണ ,  അരർ േദശത്,  െതെക

കരവാണിയിൽ ഹൗസ, അരർ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറേമരി വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ ബാബ  േബാധിപിച അേപക

പറേമരി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-11-2020  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ 2-8764/2021 03-12-2021
 
 വടകര താലകില   അഴിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീശ,  േചാമാല േദശത്, നിലഘർ ,

േചാമാല  പി  ഒ  ,  അഴിയർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അഴിയര വിേലജില   പേരതയെട മകന നിയാഫ വലിയകത് , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-04-2020  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാന യ  വി മാതാവ 75

2 രമ  െക എം ഭാര് 45

3 അർജൻ യ  വി മകന 19

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാന മാതാവ 76

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 യസഫ െക പി ഭരതാവ 74

2 നിലഫ മകള 49

3 നൗഫൽ വലിയകത് മകന 48

4 നിയാഫ വലിയകത് മകന 46
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Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െജ2-8636/2021 27-11-2021
 
  വടകര താലകില   േചാേറാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണകറപ് ,  ൈവകിലേശരി

േദശത്,  മേലാൽ ഹൗസ,  ൈവകിലേശരി,  േചാേറാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േചാേറാട  വിേലജില   പേരതനെറ മകള േദവി  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-04-2015 -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:െജ2-8637/2021 29-11-2021
 
 വടകര താലകില   േചാേറാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ നായർ െക,   കരികിലാട

േദശത്,  േകേളാത്  ഹൗസ,  കരികിലാട  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േചാേറാട  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിജ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2010 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േദവി മകള 69

2 മീനാകി മകള 66

3 ജാനകി ടി ഇ മകള 62

4 കൗമദി മകള 60

5 സദാനനൻ മകന 55

6 േശാഭന മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േദവി ഭാര് 65

2 ബിജ മകന 42

3 വിന മകന 38

4 വിജില മകള 36
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നമര:െജ2-8638/2021 29-11-2021
 
 വടകര താലകില   ഏറാമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞബദള  ടി , കാർതികപളി

േദശത്, അകവളപിൽ ഹൗസ, കാർതികപളി പി ഒ , ഏറാമല  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഏറാമല  വിേലജില   പേരതനെറ മകന കഞമദ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2021 -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:െജ2-8639/2021 29-11-2021
 
 വടകര താലകില   അഴിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനനൻ എം എം,  േചാമാല േദശത്,

മീതെല  മലപളി  ഹൗസ,  േചാമാല,  അഴിയർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അഴിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ചനമതി  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ2-8645/2021 27-11-2021
 
 വടകര താലകില   ഒഞിയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ ടി സി,  കണകര േദശത്,

"കാദംബരി",  കണകര  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒഞിയം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കനകേശാഭ എം ,  േബാധിപിച അേപക

ഒഞിയം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മറിയം ഭാര് 75

2 സൈബദ മകള 55

3 കഞമദ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനമതി ഭാര് 76

2 സജീവൻ മകന 56

3 രാജീവൻ മകന 51

4 പദീപൻ മകന 48

5 പേമാദ മകന 45
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-11-2003  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കനകേശാഭ എം ഭാര് 59

2 ശീഷ  ടി സി മകള 37

3 ശീനിഷ ശീധർ മകള 35

4 ശരത് െക മകന 33
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Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െജ 2-8545/ 2021 27-11-2021
 
 വടകര താലകില   േകാടപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വി അു , ൈപേങാടായി ദ

േശത് പയമളി , േകാടപളി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   റിയാസ ,േബാധിപിച അേപക   േകാടപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-11-2010  -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 -8546/2021 27-11-2021
 
 വടകര താലകില   േകാടപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരകറപ് , േകാടപളി േദശത്

പതലത്  ഹൗസ ,േകാടപളി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാജ   േബാധിപിച അേപക   േകാടപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ2-8547/2021 27-11-2021
 
  വടകര താലകില   േകാടപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമത,  േകാടപളി േദശത്

ഉണിരാംകണിയിൽ ഹൗസ ,  േകാടപളി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈലല മകള 54

2 സലീം എ െക മകന 51

3 റിയാസ മകന 47

4 മംതാസ എ െക മകള 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗൗരി ഭാര് 74

2 രാജ മകന 47

3 രജനീഷ മകന 43
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മസ    േബാധിപിച അേപക   േകാടപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-1993  -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:െജ2-8557/2021 26-11-2021
 
 വടകര താലകില   അഴിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി പി േഗാവിനൻ,  അഴിയർ േദശത്

വലിയപറമത്  ഹൗസ,  അഴിയർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  വൽസലൻ   േബാധിപിച അേപക   അഴിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-1993  -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:െജ2-8588/2021 26-11-2021
 
 വടകര താലകില   േചാേറാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവിഅമ  ൈവകിലേശരി േദശത്

മേലാൽ ഹൗസ, ൈവകിലേശരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േദവിഅമ  േബാധിപിച അേപക   േചാേറാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-11-2014  -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മസ മകന 65

2 നബീസ മകള 60

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മകനൻ മകന 83

2 രാജൻ വി പി മകന 76

3 ശശീനൻ മകന 64

4 വൽസൻ മകന 60

5 പവിതൻ മകന 58

6 ലളിത ഭായ ( മരണെപട മകൻ രവീനെൻറ  ഭാര്) മകെന ഭാര് 69

7 റിനിത്  (മരണെപട മകൻ രവീനെൻറ  മകൻ ) പൗതൻ 47

8 ആഷ കർ  (മരണെപട മകൾ സേരാജിനിയെട മകൻ) പൗതൻ 49

9 ആഷ (മരണെപട മകൾ സേരാജിനിയെട മകൾ) പൗതി 46

10 അശാന് (മരണെപട മകൾ സേരാജിനിയെട മകൻ) പൗതൻ 33
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ2-8634/2021 27-11-2021
 
 വടകര താലകില   എടേചരി വിേലജില         താമസിചവരെവ     അനരിചേപായ      ജനകൻ ,    ഇരിങണർ

േദശത്  എടവൻേങരി  ഹൗസ  ,ഇരിങണർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മേഹഷ   േബാധിപിച അേപക   എടേചരി  വിേലജ

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

04-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േദവി മകള 69

2 മീനാകി മകള 66

3 ജാനകി ടി ഇ മകള 62

4 കൗമദി മകള 60

5 സദാനനൻ മകന 55

6 േശാഭന മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി ഭാര് 63

2 വിന മകന 45

3 ജേലഷ മകന 44

4 മേഹഷ മകന 40

5 സനിൽ മകന 38
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Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:െജ2-7019/2020 17-12-2021
 
 വടകര താലകില   ഒഞിയം വിേലജില കണകര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാത  പതിേയാടം

താഴകനിയിൽ ഹൗസ  കണകര പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ബാബ പി െക േബാധിപിച അേപക   ഒഞിയം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2005  -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:െജ2-7701/2021 26-11-2021
 
  വടകര താലകില   ഏറാമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദലി  സി  െക  മശാരികണി

താഴകനിയിൽ ഹൗസ  കറിഞാലിേയാട  പി ഒ  ഏറാമല  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ഉമകൽസ  േബാധിപിച അേപക

ഏറാമല  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-12-2016  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീല പി െക (മരണെപട സേഹാദരൻ േഗാപാലൻെറ  ഭാര് ) - 78

2 ബാബ പി െക        ( ടി മകൻ ) മകന 58

3 പവിതൻ             (ടി ടി ) മകന 54

4 അജിത പിഎം െക     ( ടി മകൾ ) മകള 51

5 സനിത പി െക        (ടി ടി ) മകള 48

6 ലളിത പി െക         (ടി ടി ) മകള 45

7 ഹരിദാസൻ െക െക  (മരണെപട സേഹാദരി  കല്ാണിയെട
മകൻ )

അനനിരവൻ 69

8 െക ടി  െക ശിവദാസ   (ടി ടി ) അനനിരവൻ 66

9 െക െക രാമദാസ        (ടി ടി ) അനനിരവൻ 63

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉമകൽസ ഭാര് 45

2 അൻസി മകള 29
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നമര:െജ2-8011/2021 27-11-2021
 
 വടകര താലകില   നരിപറ വിേലജില നരിപറ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകി അമ  െചറവലത്

ഹൗസ  നരിപറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന ശീധരൻ  േബാധിപിച അേപക   നരിപറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-02-2021  -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:െജ2-8280/2021 25-11-2021
 
 വടകര താലകില   വടകര വിേലജിലവടകര േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ എം ദാേമാദരൻ  അക

ം വീട  നിയർ ടൗൺഹാൾ  വടകര പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന സബീഷ എ വി  േബാധിപിച അേപക   വടകര വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

3 അസല മകള 26

4 അസന മകള 20

5 ജമീല സേഹാദരി 53

6 സാബിറ സേഹാദരി 50

7 മഹമദ നവാസ സേഹാദരൻ 47

8 ഫിേറാസ സേഹാദരൻ 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കമലാകി മകള 72

2 ശീധരൻ മകന 69

3 സജിത് (മരണെപട മകൻ  ബാലകഷണെന  മകൻ ) പൗതൻ 49

4 രഞജിത്      (ടി  ടി ) പൗതൻ 45

5 രജിന          ( ടി മകൾ ) പൗതി 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമ  എൻ ഭാര് 63

2 സവിത ഇ എം മകള 45

3 സിത മകള 42

4 സബീഷ എ വി മകന 39
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നമര:െജ2 -8533/2021 27-11-2021
 
  വടകര താലകില   വടകര വിേലജില വടകര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പടനയിൽ രവീനൻ

പടനയിൽ ഹൗസ  കരിമനപാലം  വടകര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന  ആർ പവീൺ കമാർ  േബാധിപിച അേപക   വടകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ2-8544/2021 27-11-2021
 
 വടകര താലകില   േകാടപളി വിേലജില േകാടപാളി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ െക  പാത

അതികളങര  ഹൗസ  േകാടപളി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന റിയാസ േബാധിപിച അേപക   േകാടപളി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2019 -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:െജ2-8689/2021 29-11-2021
 
 വടകര താലകില   വില്ാപളി വിേലജില മയനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ  പളിേഞാള

ി   ഹൗസ,  മയനർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ശീകല എൻ പി േബാധിപിച അേപക   വില്ാപളി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-

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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  ആർ പവീൺ കമാർ മകന 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈലല മകള 54

2 സലിം എ െക മകന 51

3 റിയാസ മകന 47

4 മംതാസ എ െക മകള 42
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നമര:െജ2-8747/2021 29-11-2021
 
 വടകര താലകില   നടകതാഴ വിേലജില നടകതാഴ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രമ  ടി പി  താെഴ

പറമത്  നടകതാഴ പി ഒ  വടകര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന ജയപകാശൻ േബാധിപിച അേപക   നടകതാഴ വിേലജ

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

07-2021  -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:െജ2-8752/2021 29-11-2021
 
 വടകര താലകില   വടകര വിേലജില വടകര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാജ പി  മീറ  നിവാസ

പാണനവിട  കരിയാടി ബീച്,  വടകര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് സേലഖ എ ടി േബാധിപിച അേപക   വടകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീകല എൻ പി ഭാര് 60

2 സദീപി  പി എസ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയപകാശൻ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേലഖ എ ടി ഭാര് 44

2 അംഗിത പി മകന 19

3 അനഷ  പി മകള 12

4 ഭാരതി മാതാവ 88
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NOTICE

 
നമര:െജ2-8753/2021 29-11-2021
 
  വടകര  താലകില   നടകതാഴ  വിേലജില  പതർ േദശത്   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  രാജൻ എൻ

അമലപറമത്  ഹൗസ  പതർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന അമൽ രാജ എൻ  േബാധിപിച അേപക   നടകതാഴ 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 ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ2-8754/2021 29-11-2021
 
 വടകര താലകില   നടകതാഴ വിേലജില പതപണം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ടി െക ബാബ

പനിചാൽ  കനി  (േസഹതീരം  )  പതപണം   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്  സിന എ  േബാധിപിച  അേപക

നടകതാഴ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-06-2021  -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:െജ2-8755/-2021 29-11-2021
 
  വടകര  താലകില    നടകതാഴ  വിേലജില  േമപയിൽ  േദശത്   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പവിതൻ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പസന ബി ഭാര് 54

2 അമൽ രാജ എൻ മകന 26

3 അജയ രാജ എൻ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിന എ ഭാര് 47

2 േസാബിൻ ബാബ മകന 24

3 സാനിയ െക ടി െക മകള 16

28th December 2021Revenue Department18899
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



പാലയളപറമത്   ഹൗസ   േമപയിൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്  ബിന െക േബാധിപിച അേപക

നടകതാഴ  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:െജ2-8757/2021 29-11-2021
 
 വടകര താലകില   നടകതാഴ വിേലജില േമപയിൽ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിേനാദൻ െക െക

 ആനനം  കഴിചാലിൽ ഹൗസ  േമപയിൽ പി ഒ  നടകതാഴ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സനിത  െക േബാധിപിച അേപക

നടകതാഴ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2021  -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:െജ2-8766/2021 30-11-2021
 
  വടകര താലകില   നടകതാഴ വിേലജിലപതപണം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ  െക

റിൻഷിത്   നിവാസ   പതപണം   പി  ഒ   നടകതാഴ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ രവീനൻ  െക  േബാധിപിച അേപക

നടകതാഴ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021  -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലകി പി പി മാതാവ 82

2 ബിന െക ഭാര് 47

3 വിപിൻ പി പി മകള 27

4 കീർതന പി പി മകള 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി മാതാവ 68

2 സനിത  െക ഭാര് 49

3 ആഷിക വിേനാദ മകന 19

4 റസവിൻ  റാം കഷ മകന 10

18900 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ രവീനൻ  െക ഭാര് 51

2 റിൻസി രവീനൻ  െക മകള 31

3 േരാഷിത് െക മകന 28

4 റിൻഷിത് രവീനൻ മകന -
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