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NOTICE

 
നമര:സി2-5656/2021  01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   േകാടേഞരി അംശം േകാടേഞരി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തകപൻ

പനേനാടതിൽ വീട കേണാത് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് മാധവി , പനേനാടതിൽ വീട കേണാത് പി ഒ  േബാധിപിച

അേപക   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    11-

11-2005-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-5657/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   േകാടേഞരി അംശം േകാടേഞരി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി W/o (late

) േദവസ്  കളികാട് വീട േകാടേഞരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട  മകന േറാബിൻ ഡി   കളികാട്  വീട  േകാടേഞരി  പി  ഒ  ,

േബാധിപിച  അേപക      മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    07-07-2016-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശിയായി   താെഴ

പറയനയാൾ  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:സി2-5712/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   രാേരാത് അംശം െചമ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിന W/o (late

)  കഞാലി   െചമ  വീട  പരപൻെപായിൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന അബൽ മജീദ പി വി  പലിവലതിൽ

പരപൻെപായിൽ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവി ഭാര് 82

2 അമിണി മകള 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാബിൻ ഡി മകന 39

16th November 2021Revenue Department12783
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സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 11-11-2003-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:സി2-6091/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   നരികനി അംശം െനടിയനാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പവീർ S/o (late)

കലനൻ   കണിെപായിൽ  വീട  നരികനി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ആസ്  കണിെപായിൽ വീട നരികനി പി ഒ

േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    06-05-2004-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. 

 
നമര:സി2-6090/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   നരികനി അംശം െനടിയനാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇമിചിമമി S/o

(late)  േമാത    ചരപറമിൽ  വീട  പാറനർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന നൗഷാദ  ചരപറമിൽ വീട പാറനർ പി ഒ

േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    04-09-2020-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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൽ മജീദ പി വി മകന 56

2 സൽമ െക െക മകള 55

3 റഖിയ പി സി മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആസ് ഭാര് 67

2 സഹറ എൻ വി മകള 47

3 മഹമദ ബഷീർ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ പി ഭാര് 66

2 അബൽ ലതീഫ മകന 50
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നമര:സി2-6089/2021 01-10-2021
 
  താമരേശരി  താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇമിചിപാതമ െക എം  W/o  (late)  േകായകടി

കലാഞിമാടമൽ വീട പനിേകാടർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള ആമിന  െപായിൽപറായിൽ വീട പനിേകാടർ പി ഒ  േബാധിപിച

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

04-2017-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:സി2-5470/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകാടവളി അംശം തലെപരമണ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയമദകടി

S/o (late) അബബകർ  കായങൽ വീട കരവൻെപായിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന അബബകർ  മയൽവീടിൽ േമേല

മയൽവീടിൽ തലെപരമണ കരവൻെപായിൽ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

3 അബറഹീം മകന 48

4 നൗഷാദ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന മകള 76

2 പാതമ മകള 72

3 ആയിഷ മകള 69

4 മറിയം മകള 67

5 ബീവി മകള 64

6 ഖദീജ മകള 62

7 സൈബദ മകള 60

8 ആസ് മകള 58

9 അബൽ മജീദ മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷാബി െക ഭാര് 51

2 അബബകർ മകള 60

3 കദീജ മകള 58

4 മഹമദ മകന 56
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5 ആയിഷ െക മകള 54

6 മറിയ മകള 52

7 അബറഹിമാൻ െക മകന 50

8 അബൽകാദർ മകന 48

9 ഇബാഹിം െക മകന 46

10 സൈബദ െക മകള 44

11 ഉമർ െക മകന 42

12 സാജിത െക മകള 40

13 െസകീന എം ടി മകള 38

14 െസലീന മകള 36
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-6088/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില  െനലിെപായിൽ അംശം െനലിെപായിൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ക

െ  േതാമസ  െകാചപറമിൽ  വീട  മതപൻപഴ  പി  ഒ   െകാചപറമിൽ  വീട  മതപൻപഴ  പി  ഒ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്

മറിയാമ  െകാചപറമിൽ വീട മതപൻപഴ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-1997-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:സി2-5897/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില പതർ അംശം ഓമേശരി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീരാൻകടി S/o (late

) മഹമദ  കകാട വീട ഓമേശരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന മഹമദ  കകാട വീട ഓമേശരി പി ഒ  േബാധിപിച അേപക

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-04-2020-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 ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ ഭാര് 72

2 മിനി മകള 49

3 േഷർളി മകള 48

4 സജി മകന 46

5 റാേഹൽ അമ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ ഭാര് 67

2 റകിയ െക മകള 49

3 ൈമമന മകള 45

4 മഹമദ മകന 43

5 യസഫ െക മകന 40

6 മഹമദ ബഷീർ െക മകന 36
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നമര:സി2-5870/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   വാവാട അംശം േപാർേങാടർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആസ് പി പി W/

o (late) കഞിമഹമദ  പതൻപരയിൽ വീട വാവാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന അബൽ ഗഫാർ പി പി , പതൻപരയിൽ

വീട വാവാട പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-11-2013-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:സി2-5869/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില  വാവാട അംശം വാവാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസ S/o (late) േകായാമത

്  കണിെപായിൽ വീട വാവാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന അബൽ ലതീഫ  കണിെപായിൽ വീട വാവാട പി ഒ  േബാധിപിച

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

09-2011-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 അബൽ ഗഫാർ പി പി മകന 52

2 ഫാതിമ മകള 50

3 നസീമ മകള 48

4 ആയിഷ മകള 41

5 കമറനിസ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതേമയ െക പി ഭാര് 75

2 മഹമദ മകന 62

3 അബള മകന 60

4 അബറഹിമാൻ മകന 60

5 ൈസനബ മകള 56

6 അബൽ ലതീഫ െക പി മകന 54

7 സൈബദ മകള 51

8 ആയിശ െക പി മകള 48
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 7315 / 2021 31-08-2021
 
 താമരേശരി താലകില   നരികനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചകടി  തയളതിൽ വീട ,നരികനി പ

ി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നരികനി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അപ ടി , , േബാധിപിച അേപക   നരികനി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-2007  -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:സി 2 -4021 / 2021 31-08-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കിഴേകാത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ ഖാദർ  മനത് വീട

,കിഴേകാത് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കിഴേകാത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ അബൽസലീം എം ,മനത് വീട ,കിഴേകാത് പി

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-08-2015  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കടലി ടി ഭാര് 85

2 ഭാസരൻ ടി മകന 68

3 കടാപ ടി മകന 66

4 സൗമിനി ടി മകള 62

5 അപ ടി മകന 60

6 ൈശലജ ടി മകള 57

7 ഹരിദാസൻ ടി മകന 54

8 അനിൽകമാർ ടി മകന 51

9 സേനാഷകമാർ ടി മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിശ എം ഭാര് 67

2 സലീന എം മകള 52
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നമര:സി 2 -7669 / 2021 23-09-2021
 
  താമരേശരി  താലകില    രാേരാത്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മേനാജകമാർ  െക  െക

കനത്കളങര വീട ,താമരേശരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാേരാത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന ആർ െക , കനത്കളങര വീട

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2021 -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:സി 2 -7421 / 2021 21-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കിഴേകാത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിന െക പി  കറകാംെപായി

ൽ വീട ,എേളറിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കിഴേകാത് വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ ഉമർ ,  പാലകമണിൽ വീട ,ആവിേലാറ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-04-2017 -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:സി 2 -7046 / 2021 31-08-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കടതായ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി അമ  മരേതാറ വീട

്  കടതായി  ബസാർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടതായ വിേലജില   പേരതയെട പൗതി ജിഷി എം , െകാടാരപറമിൽ വീട

3 വഹീദ മനത് മകള 49

4 സാബിറ എം മകള 46

5 മഹമദ അബൽ സലിം എം മകന 43

6 സൽമ മനത് മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന ആർ െക ഭാര് 45

2 തീർത മകള 18

3 ആദിത്േഘാഷ മകന 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉമർ സേഹാദരൻ 75
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ൈമകാവ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കടതായ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-03-2010 -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 ഉഷാകമാരി ടി െക പൗതി 55

2 േശാഭന ടി െക പൗതി 51

3 മരളി ടി െക പൗതൻ 49

4 പസന ടി െക പൗതി 47

5 ജിഷി എം പൗതി 38

6 ജിജി എം പൗതി 34

7 മരളിധരൻ പൗതൻ 29
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Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-7981/2021 02-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകടവ൪ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   അബബകർ സിദിഖ  എേസറ് നഗ

ർ ഉണികളം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകടവ൪ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലറീമ അബബകർ സിദിഖ , എേസറ് നഗർ ഉണികളം പി ഒ ,

േബാധിപിച അേപക   െകടവ൪ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7985/2021 02-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ഉണികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നഫീസ സി െക  ചരകംകാവിൽ വീട

്  ഏകരൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉണികളം വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ നജീബ സി െക , ചരകംകാവിൽ വീട ഏകരൽ പി ഒ

, േബാധിപിച അേപക   ഉണികളം 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  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 ലറീമ അബബകർ സിദിഖ ഭാര് 50

2 നറ സിദിഖ മകള 25

3 ഫൗറ  സിദിഖ മകള 22

4 ഖദീജ മാതാവ 73

5 അബൾ നാസർ സേഹാദരൻ 55

6 സൈലഖ സേഹാദരി 52

7 മഹമദ ഷാഫി സേഹാദരൻ 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബബകർ പി ഭരതാവ 77

2 അബൽ ഗഫർ സി െക മകന 51

3 മഹമദ നജീബ സി െക മകന 49
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നമര:സി2-7448/2021 21-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ഉണികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമാമ  അരിമ വീട ഉണികളം പി ഒ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഉണികളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനരൻ എം , അരിമ വീട ഉണികളം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ഉണികളം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    12-11-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7503/2021 23-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കടരഞി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ  െപായിലകളതിൽ വീട

്  കടരഞി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടരഞി വിേലജില   പേരതനെറ --മകൻ  സേനാഷകമാർ പി വി , െപായിലകളതിൽ വീട

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2010 -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:സി2-7408/2021 21-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ശിവപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ സലിം ടി എം  ആറങാട  വീട

്  ഇയാട പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ശിവപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഫായിസ ബിൻ സലീം  , ആറങാട  വീട ഇയാട പി ഒ ,

4 ഷംസദീൻ സി െക മകന 48

5 നൗഷാദ സി െക മകന 45

6 സഹറ സി െക മകള 42

7 യസഫലി സി െക മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലാകി ഭാര് 77

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന മകള 46

2 സിന മകള 43

3 സേനാഷകമാർ പി വി മകന 40

4 സന് പി വി മകന 38
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േബാധിപിച അേപക   ശിവപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7412/2021 21-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ സി പി  ചാമകപറമിൽ വീട

് െകാടവളി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാടവളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബസലാം സി പി , ചാമകപറമിൽ വീട െകാടവളി പി

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-03-2004  -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. 

 
നമര:സി2-7406/2021 21-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   നരികനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  േവയാടമലയിൽ വീട നരികന

ി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നരികനി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൾ നിസാർ , മലയിൽ വീട നരികനി പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-04-2015  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ മാതാവ 71

2 സീന ഭാര് 44

3 സാറ നസറീൻ മകള 24

4 ഫായിസ ബിൻ സലീം മകന 21

5 ആയിഷ അൻജം മകള 10

6 ൈഹഫ അബറാർ മകള 6

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷകടി ഭാര് 64

2 അബസലാം സി പി മകന 47

3 ബഷറ സി പി മകള 46

4 ഫാതിമത് സഹറ മകള 44
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7416/2021 21-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലികഞി  ഏഴകളതിൽ വീട

് െകാടവളി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാടവളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഇസായിൽ , ഏഴകളതിൽ വീട െകാടവളി പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-09-2012 -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 ആമിന ഭാര് 71

2 ഫാതിമ മകള 50

3 റംല മകള 49

4 ബഷീർ മകന 45

5 സൈബർ മകന 43

6 അബൾ നിസാർ മകന 40

7 സൗദ മകള 38

8 അബൾ മജീദ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ ഭാര് 62

2 സഹറ മകള 65

3 ഇസായിൽ മകന 61

4 അലി അഷറഫ മകന 57

5 ഷരീഫ മകള 52

6 മഹമദ യനസ മകന 51

7 താഹിറ മകള 45
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-7359/2021 21-09-2021
 
  താമരേശരി താലകില   െകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമാച  ആലപറായിൽ വീട

മാനിപരം  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാടവളി വിേലജില   പേരതയെട മകന അബൾ റസാക് , ആലപറായിൽ വീട മാനിപരം  പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-04-2019 -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:സി2-7490/2021 21-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കടരഞി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സറിയ എൻ റി  െനലികെതരവിൽ

വീട കടരഞി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടരഞി വിേലജില   പേരതനെറ മകന കര്ൻ എൻ എസ , െനലികെതരവിൽ വീട കടരഞി പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-2016 -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 അബബകർ മകന 62

2 മഹമദ മകന 61

3 ആയിഷ മകള 60

4 സൈബദ മകള 55

5 അബൾ റസാക് മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാളി മകള 69

2 േതാമസ എൻ എസ മകന 67

3 െജയിംസ എൻ എസ മകന 65

4 കര്ൻ എൻ എസ മകന 62

5 പൗളിൻ മാതയ മകള 58
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നമര:സി2-7445/2021 21-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െനലിെപായില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ മാതയ  െതേകകറ് വീട

്  മണർ പി   ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനലിെപായില വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലാലി േതാമസ , െതേകകറ് വീട മണർ പി  ഒ ,

േബാധിപിച അേപക   െനലിെപായില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-06-2021  -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:സി2-7498/2021 21-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കടരഞി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ  മലയിൽ െതേകതിൽ വീട

് പവാറൻേതാട പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടരഞി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ലീന , െചങാട് വീട പവാറൻേതാട പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-12-2017  -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:സി2-7906/2021 02-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിന ഹജമ  കേചരികനമ

ൽ  വീട  െകാടവളി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടവളി വിേലജില   പേരതയെട മകന റഫീഖ ,  കേചരികനമൽ വീട

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

6 രാജ സഖറിയാസ മകന 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലാലി േതാമസ ഭാര് 51

2 ജിൻസ േതാമസ മകന 26

3 അഭിജിത േതാമസ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങ ഭാര് 67

2 ലീന മകള 48

3 ബിന മകള 46

4 റീന മകള 43
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വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-12-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഫീഖ മകന 56

2 റസീന മകള 54

3 സകീന മകള 52

4 റംല മകള 50

5 മജീബ റഹാൻ മകന 49

6 സൈബർ മകന 46

7 അബൽ ജബാർ മകന 45

8 ബഷറ മകള 43
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-7361/2020 01-10-2021
 
  താമരേശരി  താലകില  കടതായി അംശം കടതായ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ

അരീകൽ വീട കടതായബസാർ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന രാേജനൻ  അരീകൽ വീട കടതായ ബസാർ പി ഒ  േബാധിപിച

അേപക   മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-11-

1988-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:സി2-8381/2020 01-10-2021
 
  താമരേശരി  താലകില  നരികനി  അംശം പാറനർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹൈസൻ െക

െചേങാടെപായിൽ വീട പാറനർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന ജംഷീർ സി  പി   െചേങാടെപായിൽ വീട  പാറനർ പി  ഒ

േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    13-03-2020-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 േദവകി ഭാര് 79

2 രാേജനൻ മകന 57

3 േബബി ഗിരിജ മകള 56

4 ൈഷലജ മകള 51

5 സതീഷ മകന 46

6 ഗിരീഷ മകന 46

7 സേരഷ ബാബ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഖിയ ആർ ഭാര് 54

2 ജംഷീർ സി പി മകന 37

3 ജംഷീന മകള 35
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നമര:സി2-4480/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി അംശം തിരവമാടി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളി െക ഡി S/o

(late)  ദാേമാദരൻ   കളപരകൽ  തമലമണ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ജിഷ എൻ ആർ ,കളപരകൽ തമലമണ പി

ഒ  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   05-02-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.      ൈമനരമാർ    താെഴയള    ലിസില   കമനമര   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:സി2-5199/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകടവർ അംശം പനർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാചഉമ D/o (late

)  അമദ   മേണാടകണി  വീട  ഉണികളം  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന മഹമദ  മേണാടകണി വീട ഉണികളം പി ഒ

േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    01-08-2016-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:സി2-5465/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കിഴേകാത് അംശം പനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബളേകായ S/o

(late) െമായതീൻേകായ  കിഴേകടത് വീട കിഴേകാത് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന റിയാസ െക സി   കിഴേകടത്  വീട

കിഴേകാത് പി ഒ  േബാധിപിച അേപക മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-02-2017-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിഷ എൻ ആർ ഭാര് 40

2 അശ്നി എം െക മകള 15

3 ആര് മരളി മകള 17

4 കമലാകി മാതാവ 78

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ മകന 72
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ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-5468/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില  രാേരാത് അംശം െകടവർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവി W/o (late

)  കഞികഷൻ  നായർ   മടകടവ  താമരേശരി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന േപമൻ  മടകടവ താമരേശരി പി  ഒ ,

േബാധിപിച അേപക മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   03-02-2016-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:സി2-5573/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില പനങാട അംശം പനങാട േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക ചനൻ S/o (late

)  േഗാപാലൻ   രചന  കാരകാട്  വീട  പനങാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന രഞിത് എം െക  രചന കാരകാട് വീട

പനങാട പി ഒ  േബാധിപിച അേപക മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 15-04-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ ഭാര് 58

2 റിൻസാന ബായ മകള 39

3 റിയാസ െക സി മകന 35

4 റമീസ െക സി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േവലായധൻ മകന 64

2 േശാഭന മകള 60

3 ചനൻ മകന 55

4 േപമൻ മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതിഭായ എം െക ഭാര് 61

2 രംജിഷ എം െക മകള 37

16th November 2021Revenue Department12801
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നമര:സി2-5572/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില പനങാട അംശം പനങാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കമാരൻ പി S/o (late

) കഞിമനൻ  മഠതിൽകണി വീട കണാടിെപായിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന ൈബജ എം െക  മഠതിൽകണി വീട

കണാടിെപായിൽ  പി  ഒ  േബാധിപിച  അേപക  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  23-01-2021-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:സി2-5574/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില പനങാട അംശം പനങാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻ നമ്ാ

ർ  എൻ െക  S/o  (late)  കഷൻ നായർ   സസിത  വീട  പനങാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് വിേനാദിനി അമ  സസിത

വീട പനങാട പി ഒ  േബാധിപിച അേപക മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന  29-04-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-8235/2020 01-10-2021
 
  താമരേശരി  താലകില    ഉണികളം  അംശം  ടി  േദശത്    താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എം  െക  അലി

ൈമലകാട്കണി വീട ഉണികളം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള റംലത് െക  താജ എേനാറ േമാരികര പി  ഒ  കേകാടി

േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

3 രഞിത് എം െക മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാന ഭാര് 70

2 ബിന എം െക മകള 48

3 ൈബജ എം െക മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിേനാദിനി അമ ഭാര് 77

2 സജ എസ മകള 51

3 സിത എസ മകള 49

4 അഭിലാഷ എസ മകന 46
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ടിയാന 02-11-2018-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ െക പി ഭാര് 72

2 റംലത് െക മകള 50

3 റസിയ െക മകള 48

4 കഞാതമ സേഹാദരി 80

5 പാതമ എം െക സേഹാദരി 73

6 ഇബാഹിം എം െക സേഹാദരൻ 68

7 ആയിശ പി പി സേഹാദരി 66

8 നഫീസ എം െക സേഹാദരി 64

9 ആമിന സേഹാദരി 62

10 അബൽ മജീദ ഹാജി സേഹാദരൻ 58
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