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NOTICE

 
:സി2-7343/ 2021 25-08-2021
 
  താമരേശരി  താലകില    രാേരാത്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കദീജ   പാറമൽ  വീട

പരപൻെപായിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാേരാത് വിേലജില   പേരതയെട മകന അഷറഫ , പാറമൽ വീട പരപൻെപായിൽ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-04-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-7344/ 2021 25-08-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ശിവപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഫിയ െക  കിഴെക മഴികാട് വീട

വേടാളി ബസാർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ശിവപരം വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷരീഫ െക എം , കിഴെക മഴികാട് വീട വേടാളി ബസാർ പി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2-7328/2021 25-08-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ മകള 55

2 അബൽ അസീസ മകന 52

3 സഹറ മകള 48

4 അഷറഫ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ അഷറഫ െക എം മകന 51

2 ഫൗസിയ മകള 46

3 ഷരീഫ െക എം മകന 36
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 താമരേശരി താലകില   കാനലാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ  വയപറത് വീട തലയാട പ

ി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കാനലാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഷ , വയപറത് വീട തലയാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കാനലാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-

05-2019  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-7327/2021 25-08-2021
 
 താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ നാസർ വി എച്  വിലൻ വീട

് തിരവമാടി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരവമാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കദീജ എ എം , വിലൻ വീട തിരവമാടി പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ൈമനറെട രകിതാവ കദീജ എ എം മാതാവ   ൈമനര  താെഴയള

  ലിസില  കമ നമര  1  നെറ   സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-7334/2021 25-08-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ശിവപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റകിയ  കായൽമലകൽ വീട മങാട പ

ി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ശിവപരം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അബൾ ഖാദർ ,  മളകണി  വീട മങാട പി ഒ ,  േബാധിപിച അേപക

ശിവപരം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-09-2014  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷ ഭാര് 55

2 ജില വി എസ മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ എ എം ഭാര് 43

2 ഷിബിലിയ വി എ മകള 17

3 സിനാൻ വി എ മകള 16

4 ഷഹമിയ മകള 12

26th October 2021Revenue Department9523
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-7212/2021 18-08-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കടരഞി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞബള  േവണാട് വീട കടരഞി

പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടരഞി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജലീൽ വി െക , േവണാട് വീട കടരഞി പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2016  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-7251/ 2021 18-08-2021
 
  താമരേശരി  താലകില    പനങാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കാർത്ായനി  'അമ

െകായിേലാത്കണി വീട വേടാളി ബസാർ പി ഒ          എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനങാട വിേലജില   പേരതയെട മകന സധാകരൻ ,

െകായിേലാത്കണി വീട വേടാളി ബസാർ പി ഒ         , േബാധിപിച അേപക   പനങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-04-2018  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾ ഖാദർ ഭരതാവ 60

2 ജസീല മകള 34

3 ഫസീല മകള 32

4 റഷീല മകള 30

5 സഫവാൻ മകന 27

6 റമീസ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞായിഷ ഭാര് 64

2 ൈലല മകള 47

3 സാറ വി െക മകള 46

4 റഹീം വി െക മകന 44

5 റംല വി െക മകള 41

6 ജലീൽ വി െക മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:സി 2-7201/2021 18-08-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പനങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിേനാദിനി എം  മാണിേകാത് വീട

്  കണാടിെപായിൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനങാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ബാലകഷൻ എം , മാണിേകാത് വീട

കണാടിെപായിൽ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പനങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-02-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

1 സധാകരൻ മകന 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലകഷൻ എം ഭരതാവ 76

2 ഷാജി ബാലകഷൻ മകന 49

3 ജബി ബാലകഷൻ മകന 48
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:സി2-7241/ 2021 18-08-2021
 
 താമരേശരി താലകില   വാവാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  ൈമലാഞികരമൽ വീട

വാവാട  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാവാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൽ സലീം , ൈമലാഞികരമൽ വീട വാവാട പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-08-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-7253/2021 18-08-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കടരഞി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർകി  വാേതാലിൽ വീട കമാറ പ

ി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടരഞി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാൺസൺ  , വാേതാലിൽ വീട കമാറ പി ഒ ,  േബാധിപിച അേപക

കടരഞി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ ഭാര് 62

2 അബൽ സലീം മകന 47

3 നിസാറദീൻ മകന 39

4 ആയിശ മകള 38

5 ൈസനബ മകള 38

6 സഹറ മകള 33

7 ഷാഹിദ മകള 32

8 അബബകർ സിദിഖ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിസി വർകി ഭാര് 63

2 േജാൺസൺ മകന 43
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:സ-7196/2021 18-08-2021
 
 താമരേശരി താലകില   വാവാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവദാസൻ  കേയാടിയിൽ വീട വാവാട

്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാവാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പീത െക െക , കേയാടിയിൽ വീട വാവാട പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

3 എൽസി മകള 40

4 ഷീന മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പീത െക െക ഭാര് 48

2 അലനദാസ മകള 21

3 വിഷജിത െക മകന 19
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:െക2-7308/2021 25-08-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ഉണികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദേവശൻ പി െക  പനയളകണി വീട

്  ഉണികളം പി  ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉണികളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷലജ , പനയളകണി വീട ഉണികളം പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-03-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-7342/2021 25-08-2021
 
  താമരേശരി താലകില   ശിവപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞഹമദകടി  കടകിൽ വീട

വേടാളി ബസാർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ശിവപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അൻവർ സാദത് ,  കടകിൽ വീട വേടാളി ബസാർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-07-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷലജ ഭാര് 54

2 ദിജീഷ കമാർ മകന 35

3 ദിജില മകള 33

4 ഷിബിൻ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന ഭാര് 72

2 മൻസർ മകന 59

3 നജീബ മകന 57

4 റസീന മകള 54

5 സൈലഖ മകള 52

6 ഷഹർബാന മകള 49
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:െക2-7325/2021 25-08-2021
 
  താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െതയൻ  േമാതിരപാറ വീട

് പൂരാംപാറ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരവമാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നാരായണി ,  േമാതിരപാറ വീട പൂരാംപാറ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2000 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക2-7218/2021 25-08-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസ പി  പാറേങാടിൽ വീട പതർ പി ഒ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ഫാസിൽ പി , പാറേങാടിൽ വീട പതർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

പതര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

7 അൻവർ സാദത് മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി ഭാര് 74

2 വാസ മകന 73

3 കഷൻകടി മകന 59

4 രാജമണി മകന 53

5 രവീനൻ മകന 51

6 ശശീനൻ മകന 48

7 വിജിരാജ മകന 47

8 സേരനൻ മകള 44

9 ബിന മകന 42

10 അമ മകെന ഭാര് 70

11 ബാബരാജൻ (മകെന മകൻ ) പൗതൻ 50

12 സജില (മകെന മകൾ ) പൗതി 48

13 ഷിന (മകെന മകൾ) പൗതി 45

14 ജയപകാശ(മകെന മകൻ ) പൗതൻ 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:െക2-7203/2021 25-08-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പനങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി  കറമരകണി വീട കണാട

ി െപായിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനങാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ബാലകഷൻ െക െക , കറമരകണി വീട കണാടി െപായിൽ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    04-08-2009  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-7161/2021 25-08-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ഉണികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബമണ്ൻ  കരവാറകനമൽ

ഏകരൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉണികളം വിേലജില   പേരതനെറ അമ ശാരദ എൻ , കരവാറകനമൽ ഏകരൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

1 ഉൈമമത് ഭാര് 49

2 ഷാഹിന പി മകള 32

3 മഹമദ ഫാസിൽ പി മകന 28

4 ഫസന പി മകള 25

5 നസറത് പി മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി െക െക മകള 69

2 ബാലകഷൻ െക െക മകന 65

3 ഷിപിന  (മകെന മകൾ ) പൗതി 37

4 ഷിപിൻ െക െക (മകെന മകൻ ) പൗതൻ 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ എൻ അമ 67
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:സി2-7298/2021 25-08-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ഉണികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാധരൻ  കളമളതിൽ ഏകരൽ

പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉണികളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാഗിണി , കളമളതിൽ ഏകരൽ പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന    28-05-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-7304/2021 25-08-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ഉണികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാകായണി 'അമ  േമേലടത് വീട

്  ഉണികളം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉണികളം വിേലജില   പേരതയെട മകന േഗാപൻ എം , േമേലടത് വീട ഉണികളം പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-01-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-7333/2021 25-08-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിശ   ആനിേകാത് വീട ഓമേശരി

പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാഗിണി ഭാര് 55

2 അനഘ െക മകള 25

3 ആതിര െക മകള 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അേശാകൻ എം മകന 57

2 േഗാപൻ എം മകന 51

26th October 2021Revenue Department9531
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



സർടിഫികറിനായി    പതര വിേലജില   പേരതയെട മകന അഹമദകടി  ,   ആനിേകാത് വീട  ഓമേശരി  പി  ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-7336/2021 25-08-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജിത  വാേയാളി വീട െകാടവള

ി  പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാടവളി വിേലജില   പേരതയെട മകന വിഷ വി പി  ,  വാേയാളി  വീട െകാടവളി പി  ഓ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-01-2010 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-7336/2021 25-08-2021
 
 താമരേശരി താലകില   രാേരാത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാള  ആലപടിമൽ വീട താമരേശരി

പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാേരാത് വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി മാത , വിളയാറകനമൽ വീട താമരേശരി പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഹമദ കടി മകന 58

2 കദീജ മകള 52

3 സൈലഖ മകള 50

4 അബബകർ മകന 45

5 സാജിറ മകെന ഭാര് 43

6 മഹമദ മബശീർ (മകെന മകൻ ) പൗതൻ 24

7 മഹമദ മഹസിൻ (മകെന മകൻ ) പൗതൻ 22

8 മഹമദ മൻസിദ (മകെന മകൻ ) പൗതൻ 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാരതരാജൻ വി പി ഭരതാവ 58

2 വിഷ വി പി മകന 23

3 ഗൗതം വി പി മകന 19
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ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാത സേഹാദരി 78
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-3721/2021 26-04-2021
 
  താമരേശരി താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജ w/o പവീൺകമാർ  പതർ അംശം ഓമേശരി

േദശത്കിഴകവീടിൽ ഓമേശരി പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട ഭരതാവ പവീൺകമാർ , കിഴകവീടിൽ ഓമേശരി പി ഒ , േബാധിപിച

അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-10-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.     ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1  നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-3730/2021 17-05-2021
 
 താമരേശരി താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ s/o  (േലറ്) മമഹാജി  െവഴപർ േദശത്

വലിയകാടിൽ വീട താമരേശരി പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ഫാഹിഖ അബബകർ , വലിയകാടിൽ വീട താമരേശരി പി ഒ ,

േബാധിപിച  അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പവീൺ കമാർ ഭരതാവ 52

2 ഹർഷ െക മകള 19

3 ആദിത് മകന 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ കളതിൽെപായിൽ ഭാര് 59

2 സീനത് അബബകർ ഭാര് 50

3 ഫാസിൽ അബബകർ വി െക മകന 35

4 ഫാഹിദ അബബകർ മകന 31

5 ഫാഹിഖ അബബകർ മകന 29

6 ഫാരിസ അബബകർ വി െക മകന 26

9534 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
:സി2-3420/2021 09-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പാറനർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീജ w/o (L) കടിഹസൻ ഹാജി

നരികനി അംശം മാമറമൽ വീട പാറനർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന മഹമദ െക സി ,  ൈകപത് ചാലിൽ വീട പാറനർ  ,

േബാധിപിച  അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-5471/2021 09-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില  െകാടവളി അംശം കരവൻെപായിൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതി

മ എ w/o (L) ഹസൻ  കലിൻപറം വീട കരവൻെപായിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന ഇബാഹിം , കിഴേകെപായിൽ വീട

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-09-2015  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ

നമര  --select-- നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

7 ഫാഹിം അബബകർ വി െക മകന 25

8 ഫർഹാൻ വി െക മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ െക സി മകന 66

2 നഫീസ മകള 62

3 ഹലീമ മകള 58

4 സൈബദ മകള 50

5 ജമീല മകള 47

6 ഇബാഹിംകടി മകന 44

7 സീനത് െക െക (മരണെപട മകെന
ഭാര് )

മകെന ഭാര് 47

8 മഹമദ ഷിഹാസ െക െക    (ടി  മകൻ )പൗതൻ 28

9 നവാസ െക  െക            (ടി    മകൻ) പൗതൻ 26

10 ഹസ െക െക              (ടി മകൾ ) പൗതി 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇബാഹിം മകന 58

2 ൈമമന മകള 54
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3 റാബിയ മകള 52

4 ൈറഹാനത് മകള 50

5 അബസലാം മകന 46

6 ജമീല മകള 44

7 സൗദ മകള 42

8 അബൽ സതാർ മകന 40

9 ഹഫത് മകള 39

10 സാഹിദ മകള 37

11 അസാബി മകള 35

12 സൽമ മകള 33

13 അബൽ ഫതാഹ മകന 30

14 ആബിദ മകള 28

15 അസാബി (മരണെപട മകെന ഭാര് ) മകെന ഭാര് 42

16 മർഷിദ        (ടി മകൾ ) പൗതി 24

17 റാഷിദ         (ടി മകൻ ) പൗതൻ 17

18 ആഷിയ റിസദ   (ടി മകൾ ) പൗതി 8
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2 -5989/2021 13-07-2021
 
 താമരേശരി താലകിൽ െകാടവളി അംശം പറമത്കാവ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ എ ക

െ s/o (L) അബബകർ  അമലംകണിയിൽ വീട െകാടവളി    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന നിസാമദീൻ എ െക , അമലംകണിയിൽ

വീട െകാടവളി പി ഒ ,  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2-4583/2021 09-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ഉണികളം അംശം ഉണികളം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒ മാധവൻ നായർ

s/o  (L)ചാതകടി  നായർ  ഒതേയാത്  എകരൽ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള രാജലകി , ചവിടൻെപായിൽ ഉണികളം

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-4584/2021 09-07-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ െക ഭാര് 56

2 നിസാമദീൻ എ െക മകന 39

3 അബൽ വദദ എ െക മകന 37

4 ആരിഫ എ െക മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാന 'അമ ഭാര് 74

2 രാജലകി മകള 54

3 ഷാജി ഒ മകള 49

4 രാേജനൻ ഒ മകന 47
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 താമരേശരി താലകില   ഉണികളം അംശം കാനപരം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസ എൻ െക s/o

(L)  അഹമത   നടകണി  വീട  ഉണികളം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ൈസനബ , നടകണി വീട ഉണികളം പി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-4491/2021 09-07-2021
 
  താമരേശരി  താലകില   ശിവപരം  അംശം ഇയാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി  'അമ

നീേറാറചാലിൽ വീട  ഇയാട പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള െപണകടി 'അമ , നീേറാറചാലിൽ വീട ഇയാട പി ഒ ,

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-11-1997 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-4490/2021 09-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ശിവപരം അംശം കരമല േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേതാറൻ s/o (L)രാമ

ൻ  മാങറിവയൽ വീട കരമല പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ - ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള ശാന , മാങറിവയൽ വീട കരമല പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

 വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-03-2014  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ ഭാര് 59

2 സമീർ എൻ െക മകന 42

3 നസീറ എൻ െക മകള 37

4 സലീം എൻ െക മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െപണകടി 'അമ മകള 74

2 േദവി (മരണെപട മകളെട മകൾ ) പൗതി 64

3 ശാന  (മരണെപട മകളെട മകൾ ) പൗതി 61
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-4818/2021 09-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പനങാട അംശം പനങാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ ടി s/o

േചായി   എരേഞാടകണി വീട  വേടാളി  ബസാർ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് കാർത്ായനി , എരേഞാടകണി വീട

വേടാളി ബസാർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-4998/2021 09-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകാടവളി അംശം പറമത് കാവ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയൻ ടി ടി

s/o  (L)  േവല  തിയരെതാടകയിൽ വീട  മാനിപരം  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ സേഹാദരി േദവകി ടി , തിയരെതാടകയിൽ

വീട മാനിപരം പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-12-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന എം വി മകള 55

2 ഗീത എൻ െക (മരണെപട മകെന ഭാര് )മകെന ഭാര് 40

3 കഷ എം വി  (ടി മകൾ) പൗതി 20

4 അമിളി കഷ  (ടി മകൾ) പൗതി 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി ഭാര് 75

2 അജിത മകള 60

3 േബബി രജിത ടി മകള 58

4 ഷീജ മകള 53

5 ൈഷജ ടി മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി ടി സേഹാദരി 59
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:സി2-4294/2020 17-09-2021
 
  താമരേശരി  താലകില   ഉണികളം  അംശം  ഉണികളം  േദശത്     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതി  വി

കരിേനാറമൽ വീട എകരൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ സദാനനൻ ,  കരിേനാറമൽ വീട എകരൽ പി ഒ ,

േബാധിപിച  അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-03-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സദാനനൻ ഭരതാവ 63

2 അർജൻ െക എസ മകന 25

3 അർചന െക എസ മകള 23
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Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-3510/2021 09-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകാടവളി അംശം െകാടവൻമഴി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഷവലി ക

െ w/o (L)േവലായധൻ വി െക  വില്ാർകനത് വീട കരവൻെപായിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടവളി വിേലജില   പേരതയെട മകന

വിപിൻ വി െക , വില്ാർകനത് വീട കരവൻെപായിൽ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െകാടവളി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-3746/2021 02-06-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ഉണികളം അംശം ഉണികളം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനകടി എൻ വി s/

o (L) ചങേരാടി  മധപാറപറമിൽ വീട എം എം പറമ് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന േലഖിഷ , മധപാറപറമിൽ വീട എം എം

പറമ് പി ഒ , േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-3834/2021 09-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില   വാവാട അംശം വാവാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമയ d/o ഇമിചിേമായി

 കരിയാണികനമൽ വീട വാവാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട സേഹാദരൻ ആലി , കരിയാണികനമൽ വീട വാവാട പി ഒ ,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിപിൻ വി െക മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യേശാദ ഭാര് 68

2 ഷിന മകള 45

3 േലഖിഷ മകന 43

26th October 2021Revenue Department9541
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േബാധിപിച  അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആലി സേഹാദരൻ 62
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2 - 4972/2021 09-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി അംശം തിരവമാടി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ s/o (L

) െകാചാപി  ഇറയൻേകാട വീട ആനകാംെപായിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ  മകള രമണി  ,  ഇറയൻേകാട  വീട

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2010 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2 -4973/2021 09-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി അംശം തിരവമാടി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ s/

o (L) അയപൻ  മണലിൽ വീട ആനകാംെപായിൽ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ഷിബിൻ , മണലിൽ വീട കുരടി പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-02-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -4974/ 2021 09-07-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമണി മകള 53

2 ഷീല മകള 46

3 സത്ൻ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങം ഭാര് 59

2 ഷീല മകള 57

3 ഷിബിൻ മകന 49

4 ഷീബ മകള 44

26th October 2021Revenue Department9543
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 താമരേശരി താലകില   കടരഞി അംശം കരികറി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബഹമണ്ൻ s/o (L

)  ശങരൻ   െതാടവാേഞരി  വീട  കളിരാമടി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് വതല , െതാടവാേഞരി വീട കളിരാമടി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -6237/2021 19-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ഉണികളം അംശം ഉണികളം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ റഹാൻ

െകാേലാനമൽ വീട ഉണികളം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന അഷകർ ,  െകാേലാനമൽ വീട  ഉണികളം  പി  ഒ  ,

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-12-2007  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-1268/2021 09-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകാടവളി അംശം െകാടവളി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞഹമദ പ

ി  െക   പതകനത്  വീട  കരവൻെപായിൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന അബൽ ഗഫർ പി െക , പതകനത് വീട

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതല ഭാര് 60

2 സിനി ടി എസ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മസഫ മകന 52

2 സൈബദ മകള 50

3 അബൽ അസീസ മകന 49

4 സകീന മകള 47

5 ഷറീന മകള 43

6 അഷകർ മകന 41

7 സാഹിന മകള 40
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്  നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -4997/2021 09-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകടവർ  അംശം െകടവർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവരാമൻ നായർ

ഷിത ഭവൻ മഞടിയിൽ താമരേശരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് മാധവി , ഷിത ഭവൻ മഞടിയിൽ താമരേശരി പി ഒ , േബാധിപിച

അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ ഭാര് 68

2 റസിയ പി െക മകള 49

3 അബൽ ഗഫർ പി െക മകന 47

4 അബൽ നാസർ പി െക മകന 45

5 സഹീർ പി െക മകന 40

6 ഫൗസിയ മകള 35

7 സമീർ പി െക മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവി ഭാര് 79

2 ഷിത എസ നായർ മകള 41
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:സി 2 -7354 / 2021 25-08-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ശിവപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസകരൻ നായർ ഇ പി  കിഴെക

െനൂളിേകാത് വീട കരമല പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശിവപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഭാരതി , കിഴെക െനൂളിേകാത് വീ

ട കരമല പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ശിവപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2 / 7340 / 2021 25-08-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ശിവപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻ നായർ  പേതാളി വീട

കരമല പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ശിവപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹനീഷ പി , പേതാളി വീട കരമല പി ഒ , േബാധിപിച

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

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

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാരതി ഭാര് 63

2 േരഖ മകള 39

3 രജീഷ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി അമ ഭാര് 68

2 ഹനീഷ പി മകന 45

3 സജീഷ പി മകന 42

4 രാേഗഷ പേതാളി മകന 41
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:സി2-7330/2021 25-08-2021
 
  താമരേശരി  താലകില   പനങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി  എസ പശാന്   പസാദം

മടയൻകണി  വീട  പനങാട പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന േരാഹൻ പശാന് , പസാദം മടയൻകണി

വീട പനങാട പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   പനങാട 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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-7329/2021 25-08-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ഉണികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  കലാചികണി  വീട എം എം

പറമ്   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉണികളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന റനീദ വി െക , കലാചികണി  വീട എം എം പറമ്  പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ ഭാര് 50

2 രാഹൽ പശാന് മകന 22

3 േരാഹൻ പശാന് മകന 19

4 ശാരദ അമ 72

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ വി െക ഭാര് 50

2 റനീദ വി െക മകന 32

3 റബീന െക െക മകള 28

4 അൻഷിക റഹാൻ മകന 21
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