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NOTICE

 
നമര:C2/9032/2021 09-12-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കാനലാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷൻ നായർ കാർതിക,

കണാടിെപായിൽ.പി.ഒ,ബാലേശരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കാനലാട  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  തങമണി,  ,കാർതിക,

കണാടിെപായിൽ.പി.ഒ,ബാലേശരി,  േബാധിപിച അേപക   കാനലാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ

മരണെപട.പേരതൻ േവേറ വിവാഹം കഴിചിടില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2/8770/2021 09-12-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പനങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിദാസൻ.എൻ.പി പിലാേചരി വീട,

നിർമൂർ,പനങാട.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവക

ാശ സർടിഫികറിനായി    പനങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ബിന,  പിലാേചരി  വീട,  നിർമൂർ,പനങാട.പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-11-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ മരണെപട  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:C2/8799/2021 10-12-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി അമ മാതാവ 87

2 തങമണി ഭാര് 56

3 രമ്ത.യ.െക മകള 35

4 രാഹൽ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന ഭാര് 49

2 ഹരിത.സി.എച് മകള 22

3 ഹരീഷ.സി.എച് മകന 18

21st December 2021Revenue Department18013
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 താമരേശരി താലകില   കടിപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയ പടപാലതിങൽ,  ചണൻകഴി,

ചമൽ.പി.ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടിപാറ വിേലജില   പേരതയെട മകള സൈബദ റഹാൻ, പാലായി കുണങര  ,െകാടവളളി  .പി.ഒ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-01-1987 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ മരണെപട  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:C2/9042/2021 10-12-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ശിവപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻനായർ മാമനിയിൽ വീട,

ഇയാട.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ശിവപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന രഞിത്.ഐ.എം, ഇലത് മീതൽ വീട, ഇയാട.പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-03-1998 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ മരണെപട  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:C2/9044/2021 10-12-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പനങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ വാളിയിൽ വീട, വേടാളി

ബസാർ.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനങാട വിേലജില   പേരതയെട മകന അബബകർ  , വാളിയിൽ വീട, വേടാളി ബസാർ.പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ മരണെപട  അതനസരിച്  അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ റഹാൻ മകള 48

2 ഷരീഫ.പി.പി മകള 47

3 സഹറ.പി.പി മകള 44

4 കഞായിൻ.ഇ.െക സേഹാദരൻ 73

5 അബബകർ.ഇ.െക സേഹാദരൻ 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന ഭാര് 58

2 രമ്.ഐ.എം മകള 34

3 രഞിത്.ഐ.എം മകന 30
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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:C2/8698/2021 10-12-2021
 
  താമരേശരി  താലകില   െകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസയ പേകായ തങൾ

ആമിയാംെപായിൽ, െകാടവളളി.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടവളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന െസയത അൻവർ േകായ.സി.പി.െക,

ആമിയാംെപായിൽ, െകാടവളളി.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   െകാടവളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-11-2015 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  Deceased

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:C2/8602/2021 10-12-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െനലിെപായില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആെൻറണി ചകിടമറിയിൽ

,  മണർ.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനലിെപായില വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരികടി, ചകിടമറിയിൽ, മണർ.പി.ഒ, േബാധിപിച

അേപക   െനലിെപായില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മരണെപട  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 അബബകർ മകന 62

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉമഹാനി ബീവി ഭാര് 55

2 അസാം േകായ തങൾ മകന 41

3 അസിന ബീവി മകള 34

4 െസയത അൻവർ േകായ .സി.പി.െക മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരികടി ഭാര് 61

2 സ്പ ആെൻറണി മകള 40

3 േസാണിയ മകള 37

4 ആൽബിൻ ആെൻറണി മകന 31
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നമര:C2/8598/2021 10-12-2021
 
  താമരേശരി താലകില   കടതായ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണൻ ചരപറ വീട, േവനപാറ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടതായ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഭാസരൻ, ചരപറ വീട, േവനപാറ, േബാധിപിച അേപക   കടതായ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-

04-2009 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മരണെപട അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2/9088/2021 14-12-2021
 
  താമരേശരി  താലകില   ഈങാപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷിബേജാൺ പളികൽ വീട,

എേലാകര,പതപാടി.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഈങാപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഷ, പളികൽ വീട, എേലാകര,പതപാടി.പി.ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-01-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മരണെപട  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ

സംരകണതിലാണ. 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:C2/8722/2021 14-12-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ.െക കണേങാടമൽ വീട

കരവൻെപായിൽ.പി.ഒ,െകാടവളളി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടവളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഹസീന.പി.പി, കണേങാടമൽ വീട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െചറിയെപണ് ഭാര് 73

2 േവലായധൻ മകന 54

3 ഭാസരൻ.സി.െക മകന 47

4 പഷ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷ ഭാര് 46

2 േറാബിൻ െസബാസ്ൻ മകന 22

3 േറാഷിൻ െസബാസ്ൻ മകന 15

4 െറകിൻ െസബാസ്ൻ മകന 13
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കരവൻെപായിൽ.പി.ഒ,െകാടവളളി, േബാധിപിച അേപക   െകാടവളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ

മരണെപട   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1  നെറ   സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവ

കാശ 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 ഹസീന.പി.പി ഭാര് 45

2 ജസീന.െക മകള 25

3 ജസറീന.െക മകള 22

4 ജന ഫാതിമ.െക മകള 06

5 ആയിഷ മാതാവ 85

6 ആയിഷ സേഹാദരി 68

7 കദീജ.െക സേഹാദരി 57

8 കഞിപാതമ സേഹാദരി 56

9 അബറഹിമാൻ.െക സേഹാദരൻ 55

10 അബൽനാസിർ.െക. സേഹാദരൻ 51
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -5270 / 2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കാനലാട അംശം കാനലാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമൻ, ,S/

o (േലറ്) ശങരൻകടി,  വലിയപറമിൽ, കിനാലർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന മേനാജ , വലിയപറമിൽ, കിനാലർ പി

ഒ , േബാധിപിച അേപക   കാനലാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-1989 -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:സി 2 -5219/ 2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കിഴേകാത് അംശം എേളറിൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബറഹിമാൻകട

ി വി , S/o അയമദ േകായ  വയപറത് വീട, എേളറിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന മഹമദ റിയാസ വി , വയപറത് വീട,

എേളറിൽ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കിഴേകാത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കമല ഭാര് 71

2 ശിവദാസൻ മകന 53

3 അജിത മകള 51

4 മേനാജ മകന 47

5 േമാളി മകള 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ വി ഭാര് 57

2 തസലീന വി മകള 38

3 മഹമദ റിയാസ വി മകന 33

4 മഹമദ റഹീസ വി മകന 31

5 മഹമദ റിജാസ വി മകന 30
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നമര: സി 2 -5217/ 2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ഈങാപഴ  അംശം പാടർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിനീഷ, S/o (േലറ്

) കഷൻ നായർ  േമേലടത് വീട, കപായേകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഷീന , േമേലടത് വീട, കപായേകാട പി

ഒ , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ

നമര  2 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 -6788/ 2020 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി അംശം തിരവമാടി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഐസക

േജാൺ,  വടകംപാടം  വീട, തിരവമാടി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് േതസ്ാമ  േജാസഫ , വടകംപാടം

വീട, തിരവമാടി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനരമാർ   താെഴയള

ലിസില  കമ നമര  1 -നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി സി 2 -5220/ 2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   നരികനി അംശം പനിേകാടർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ, S/

o (േലറ്) രാമൻ  കലാരംെകടിൽ വീട പനിേകാടർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാന മാതാവ 63

2 ഷീന ഭാര് 35

3 അഗനിത എം ബി മകന 11

4 അകര ബിനീഷ മകള 4

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ േജാസഫ ഭാര് 47

2 ടീന ഐസക മകള 12

3 േജായൽ ഐസക മകന 10

4 റീന ഐസക മകള 7
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന സേരഷ െക െക , കലാരംെകടിൽ വീട

,പനിേകാടർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-11-2015 -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:സി 2-5221/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   നരികനി അംശം പനിേകാടർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ, S/o

(േലറ്) െസയതടി ഹാജി  കണങര വീട, പനിേകാടർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന മഹമദ ഫിൻസർ , കണങര വീട,

പനിേകാടർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-01-2021 -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:സി 2 -5222/ 2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി  താലകില   നരികനി അംശം  െനടിയനാട േദശത്   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  രാമൻ,

S/o  (േലറ്) എേരയി  പതിേയടത് വീട, നരികനി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ലീല പി , പതിേയടത് വീട, നരികനി പി

ഒ , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-04-2020 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കമല ഭാര് 63

2 രജനി മകള 46

3 ഷീന മകള 41

4 സേരഷ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ ഭാര് 58

2 മഹമദ ഫിൻസർ മകന 42.

3 ജാഫർ മകന 36

4 മനീർ മകന 32

5 ൈസദ  മഹമദ മകന 25
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര: സി 2 -5223/ 2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കിഴേകാത് അംശം പനർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷകടി, W/o

(േലറ് )മഹമദ ഹാജി  ൈകപൻകണിയിൽ, പനർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന റിയാസ െക െക , ൈകപൻകണിയിൽ,

പനർ , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-12-2004 -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 ഭാര് 66

2 ൈഷജ മകന 42

3 ൈഷനി മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജമീല പി മകള 51

2 സാജിദ അലി െക െക മകന 45

3 അബൽ റഷീദ െക െക മകന 40

4 റിയാസ െക െക മകന 35
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-10403/2020 20-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   വാവാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദള,  േചാരകണി  വീട, വാവാട

പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ആമിന , േചാറകണി  വീട,വാവാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-

09-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-4478/2021 20-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസതലവി,  വാക്ാൻ വീട,

തിരവമാടി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന മഹമദ വി എസ , വാക്ാൻ വീട, തിരവമാടി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   30-11-1993 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  12 നെറ   സംരകണതിലാണ.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആമിന ഭാര് 44

2 ഹാജറ മകള 34

3 യസഫ മകന 26

4 ഫാതിമ മിസറിയ സി െക മകള 13

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കദിയകടി ഭാര് 71

2 നബീസ മകള 58

3 ഹൈസൻ മകന 53

4 കദീജ മകള 48

5 ഫാതിമ മകള 44

6 മഹമദ മകന 43
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നമര:സി2-1714/2021 20-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   േകാടേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ െക പി,  െകാളകാടത

് െപാറമൽ വീട, അടിവാരം പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ലീല , െകാളകാടത് െപാറമൽ വീട , േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   12-08-2009 -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. 

 

7 സകീന മകള 42

8 സൽമാബി മകള 38

9 ഷകർ മകന 35

10 ആയിഷാബി മകള 33

11 ൈഫസൽ മകന 32

12 ജാസമിൻ (മരണെപട മകെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 38

13 റിദ (മരണെപട മകെൻറ മകൾ) പൗതി 17

14 റിയ (മരണെപട മകെൻറ മകൾ) പൗതി 14

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീല ഭാര് 62

2 എൽസി െഫമ മകള 42

3 ദിൽഷാദ െക പി മകന 40

4 ദിൽജിത് െക പി മകന 30
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