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NOTICE

 
നമര:സി2-8265/2021 02-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയമദകടി  െപരവാറിൽ  വീട

മാനിപരം പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാടവളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മറിയ , െപരവാറിൽ  വീട,  മാനിപരം പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-11-2010  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.     ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  6  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:സി2-7597/2021 02-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കര്ൻ  െതേകകര വീട തിരവമാട

ി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരവമാടി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാസഫ , െതേകകര വീട,  തിരവമാടി  പി  ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-02-2006 -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 മറിയ ഭാര് 54

2 ഹംസ മകന 42

3 സബീന മകള 39

4 ഇബാഹിം മകന 38

5 അബൽമജീദ മകന 36

6 സകീന   (മരണെപട മകെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 40

7 മഹമദ ഷിഫാദ  (മരണെപട മകെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 17

8 സഫാ ഫാതിമ  (മരണെപട മകെൻറ മകൾ ) പൗതി 07

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ ബസാലിേയാസ മകള 75

14018 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:സി2-1758/2021 02-10-2021
 
  താമരേശരി  താലകില    ഈങാപഴ  അംശം  ചമൽ േദശത്   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മഹമദാലി

െവേണകംചാൽ വീട,  ചമൽ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഈങാപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മനീറ , െവേണകംചാൽ വീട, ചമൽ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-1968/2021 02-10-2021
 
  താമരേശരി  താലകില  നരികനി  അംശം    നരികനി  േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ,

ചാലകണിയിൽ വീട,  നരികനി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നരികനി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൽ ഖാദർ ,  ചാലകണിയിൽ വീട,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-01-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

2 സിസർ ഗീത മകള 65

3 േജാസഫ മകന 63

4 ലൗലി മകള 62

5 േമരികടി മകള 61

6 ടി െക  മതായി മകന 60

7 വൽസമ മകള 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മനീറ ഭാര് 48

2 മൻഷില  എം എം മകള 29

3 മൻഷിക്  എം എം മകന 28

4 മൻഷീർ  എം എം മകന 26

5 ആമിന മാതാവ 72

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന ഭാര് 58

2 ഉമകൽസ എ എം മകള 38

3 അബൽ ഖാദർ മകന 35

4 ഖദീജ സി െക മകള 31
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നമര:സി2-2011/2021 02-10-2021
 
  താമരേശരി താലകില   കടതായ അംശം പാേലാണ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലിയാമ,

തണാേശരിൽ വീട,  ൈമകാവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന േജാസ ടി െക , തണാേശരിൽ വീട,  ൈമകാവ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  10 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:സി2-8403/2021 02-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   രാേരാത് അംശം െകടവർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ പി െജ,

പതൻപറമിൽ വീട,  താമരേശരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാേരാത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലസി െക ആർ , പതൻപറമിൽ വീട,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

5 മഹമദ ഹനീഫ സി െക മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി മകള 64

2 േജാസ ടി െക മകന 61

3 മതായി ടി െക മകന 58

4 േഷർളി  ടി െക മകള 52

5 േസാളി ടി െക മകള 50

6 ചിനമ   ( മരണെപട മകെൻറ  ഭാര് ) മകെന ഭാര് 59

7 േസാണിയ േജാർജ്   ( മരണെപട മകെൻറ  മകൾ ) പൗതി 36

8 േറാണി േജാർജ്   ( മരണെപട മകെൻറ  മകൾ ) പൗതി 35

9 േടാണിയ േജാർജ്  ( മരണെപട മകെൻറ  മകൾ ) പൗതി 31

10 ലയ  ( മരണെപട മകെൻറ  ഭാര് ) മകെന ഭാര് 48

11 മാർടിൻ േതാമസ  ( മരണെപട മകെൻറ  മകൻ ) പൗതൻ 23

12 ആഗനസ റി  ( മരണെപട മകെൻറ  മകൾ ) പൗതൻ 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലസി െക ആർ ഭാര് 63
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നമര:സി2-7880/2021 02-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   നരികനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായീൻകഞി,  ഷർഹാന  വീട ,

നരികനി പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നരികനി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ശരീഫ , ഷർഹാന  വീട ,   നരികനി പി  ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7942/2021 30-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കിഴേകാത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബ രാഹിം , കണൻകനമൽ

വീട,  ആവിേലാറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കിഴേകാത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന െസയത , കണൻകനമൽ വീട , ആവിേലാറ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-11-2014 -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:സി2-8248/2021 20-10-2021
 

2 ജവൽ േജാൺ മകന 29

3 അമത േജാൺ മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാബിറ ഭാര് 60

2 ൈറഹാനത് മകള 44

3 മഹമദ ശരീഫ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െസയത മകന 60

2 ജമീല മകള 60

3 മഹമദലി മകന 58

4 ഫാതിമ മകള 52

5 അബനാസർ മകന 51

6 സൈബദ മകള 44

7 ഷംസദീൻ മകന 42
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 താമരേശരി താലകില   ഉണികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ റഹാൻ , കകാടമൽ വീട,

ഉണികളം പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉണികളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ബഷീർ െക , കകാടമൽ വീട,  ഉണികളം പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-02-2007 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-8172/2021 21-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പനങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഗിണി അമ,  ഓേറാറ  വീട,

വേടാളിബസാർ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പനങാട വിേലജില   പേരതയെട മകള ലത എം ,  ഓേറാറ  വീട,  വേടാളിബസാർ പി  ഒ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ ഭാര് 58

2 മഹമദ ബഷീർ െക മകന 42

3 ഷമീന മകള 40

4 ഷഫീന മകള 35

5 ഷാനിബ മകള 32

6 ഷകീല മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത എം മകള 50

2 രാേജഷ മാധവൻ മകന 49
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-8198/2021 21-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അൈസൻഹാജി,  കിഴേകകണി വീട

്  ,  മണിപർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാടവളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന കഞായിൻകടി , കിഴേകകണിയിൽ  വീട , മണിപർ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-04-2021 -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:സി2-8253/2021 20-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമാള, അരീകൽ വീട , ഓമേശരി പി ഒ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പതര വിേലജില   പേരതയെട മകന ജിേതഷ , അരീകൽ വീട , ഓമേശരി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പതര വിേലജ

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

10-2019  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7945/2021 29-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ െക ഭാര് 66

2 സഹറാബി മകള 48

3 അബൾഗഫർ മകന 48

4 മനീർ െക മകന 45

5 കഞായിൻകടി മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപംലാൽ മകന 41

2 ഷീജ മകള 40

3 ജിേതഷ മകന 36

23th November 2021Revenue Department14023
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 താമരേശരി താലകില   കാനലാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഷറഫ , പാപാട്  വീട,  തലയാട പ

ി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കാനലാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സീനത് , പാപാട്  വീട,  തലയാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കാനലാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-08-2021  -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 േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-8158/2021 16-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പനങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീനിവാസൻ എം,  മലയിൻകണി വീട

, പനങാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കൽപന , മലയിൻകണി വീട, പനങാട പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-8250/2021 20-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബായി െക പി , കണംപാറകൽ  വീട,

മണിപരം പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ഷമീർ െക പി , കണംപാറകൽ  വീട,  മണിപരം പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമകടി മാതാവ 79

2 സീനത് ഭാര് 47

3 ആഷിഖ റഹാൻ മകന 23

4 ഫാതിമ ഫഹി മകള 20

5 ആദിൽ അമീൻ മകന 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കൽപന ഭാര് 60

2 പിയങ എസ െക മകള 32

3 ധന്ശീ എസ െക മകള 30

4 സായജ എസ െക മകന 27
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താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7876/2021 02-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   നരികനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേമശ്രൻ നമതിരി,  െപാനടകത

്  ഇലം,  നരികനി പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നരികനി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാവിതി ,  െപാനടകത്  ഇലം,  നരികനി പി ഒ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7784/2021 23-09-2021
 
  താമരേശരി  താലകില    കിഴേകാത്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഇസായിൽ  ഹാജി,

കേചരികനമൽ  വീട, കിഴേകാത് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിഴേകാത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മറിയ ഉമ , കേചരികനമൽ  വീട,

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2006  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

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 സൈബദ െക പി ഭാര് 56

2 നസീമ െക പി മകള 38

3 ഫാതിമത  സഹറ മകള 36

4 സൽമ മകള 32

5 മഹമദ ഷമീർ െക പി മകന 31

6 മഹമദ അബൽ മഹസിൻ െക പി മകന 21

7 നബീസ െക പി മാതാവ 81

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി ഭാര് 73

2 ഉമ മകള 47

3 ഉഷ മകള 41

23th November 2021Revenue Department14025
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നമര:സി2-8136/2021 12-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െനലിെപായില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി സി പീറർ,   െചമിതി

ൽ വീട, മീമടി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനലിെപായില വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാൻസി വർഗീസ , െചമിതിൽ വീട, മീമടി പി ഒ ,

േബാധിപിച അേപക   െനലിെപായില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    29-08-2021  -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:സി2-7781/2021 23-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ഉണികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയമദ,  കകാടമൽ വീട, ഉണികള

ം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉണികളം വിേലജില    മകന അബൽഷരീഫ  െക , കകാടമൽ വീട, ഉണികളം പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2009  -ല മരണെപടതായം  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 മറിയ ഉമ ഭാര് 71

2 നഫീസ ഉമ സേഹാദരി 90

3 അുമാൻകടി സേഹാദരൻ 10-12-2012-
ന

മരണെപട.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാൻസി വർഗീസ ഭാര് 44

2 അക സാറ ഷാജി മകള 19

3 അലിറ്സ മരിയ ഷാജി മകള 16

4 ലവീന  എൽസ ഷാജി മകള 9

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നസീമ െക മകള 56

2 സകീന മകള 53

3 സഫിയ എൻ െക മകള 51

4 അബൽഷരീഫ  െക മകന 49
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-8173/2021 21-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കടിപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല,  കരിേഞാല വീട, കടിപാറ പി ഒ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടിപാറ വിേലജില   പേരതയെട മകന ദിലീഷ പി എം , കരിേഞാല വീട, കടിപാറ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കടിപാറ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    12-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ൈമനറെട രകിതാവ െപണക.  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:സി2-7943/2021 29-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കടിപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനബ പി എം,  പവൻമല, ചമൽ പ

ി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടിപാറ വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷംസദീൻ പി എം , പവൻമല, ചമൽ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കടിപാറ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7877/2021 02-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ഉണികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽഅസീസ  സി, േചപാലയിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദിലീഷ പി എം മകന 37

2 അഹിഷ െക സി പൗതി 15

3 അഹിന െക സി പൗതി 13

4 ആദിൽ കഷ െക സി പൗതൻ 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാജിത മകള 46

2 ഷംസദീൻ പി എം മകന 41
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വീട, ഉണികളം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉണികളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ഇർഷാദ  എം എ , േചപാലയിൽ വീട, ഉണികളം 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  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7882/2021 02-10-2021
 
  താമരേശരി താലകില   ഉണികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാമള എൻ,  നേടാത് വീട,

ഉണികളം പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉണികളം വിേലജില   പേരതയെട മകള േശ്ത എസ ആർ , നേടാത് വീട, ഉണികളം പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-02-2021 -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 ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7768/2021 23-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   വാവാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചക,  കതിേരാടിൽ  വീട, വാവാട പി ഒ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വാവാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന അലി , കതിേരാടിൽ  വീട, വാവാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വാവാട വിേലജ

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

12-1989  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  8 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈമമന ഭാര് 53

2 മഹമദ ഇർഷാദ  എം എ മകന 36

3 മഹമദഅസം എം എ മകന 34

4 നജല എം എ മകള 30

5 ഫാതിമ സി പി മകള 93

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാകഷൻ  പി ഭരതാവ 62

2 േശ്ത എസ ആർ മകള 24

3 അഭിേഷക എസ ആർ മകന 14
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ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-8200/2021 21-10-2021
 
  താമരേശരി  താലകില    കടതായ വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   നദീറ,   കനംവളി  വീട,

കടതായിബസാർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടതായ വിേലജില   പേരതയെട മകന ബിഷർ പി ടി , കനംവളി വീട,  കടതായിബസാർ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-8244/2021 20-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനബ,  പാേറാപഞിയിൽ

വീട, െകാടവളി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാടവളി വിേലജില   പേരതയെട മകന അബനാസിർ  വി , വലിേയരിയിൽ വീട, െകാടവളി പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-01-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന ഭാര് 68

2 പാേതയി മകള 57

3 അബൽഹമീദ മകന 47

4 ഖദീജ മകള 44

5 അബബകർ മകന 40

6 അലി മകന 33

7 സൗദബീവി മകള 32

8 സഹറ   (മരണെപട മകെൻറ  ഭാര്) മകെന ഭാര് 31

9 ആയിഷഫിദ  (മരണെപട മകെൻറ മകൾ) പൗതി 11

10 നജഫാതിമ  (മരണെപട മകെൻറ മകൾ) പൗതി 09

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പരിേയയികടി ഭരതാവ 65

2 ബിഷർ  പി ടി മകന 33
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ മകള 60

2 െമായീൻ വി മകന 58

3 സൈബദ മകള 52

4 സൈലഖ മകള 51

5 മഹമദ അഷറഫ മകന 50

6 അബനാസിർ  വി മകന 47

7 ആരിഫ മകള 42
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-7874/2021 23-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബ സി  െചവിടം െപായിൽ വീട

്  മാനിപരം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാടവളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൽ ഹമീദ , െചവിടം െപായിൽ വീട മാനിപരം പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7855/2021 23-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള പി െക  പതാർകഴിയിൽ

വീട മാനിപരം  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാടവളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ജംഷിദ പി െക , പതാർകഴിയിൽ വീട മാനിപരം  പി

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-12-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ഭാര് 67

2 അബൽ മജീദ മകന 53

3 സൈബദ മകള 51

4 അബൽ ലതീഫ മകന 47

5 അബൽ ഹമീദ മകന 45

6 റംല മകള 43

7 ൈമമന മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീവി ഭാര് 46

2 മഹമദ ജംഷിദ പി െക മകന 31

3 മഹമദ ജൈനസ മകന 29
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നമര:സി2-7862/2021 23-09-2021
 
  താമരേശരി  താലകില   െകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവി   െചമറമൽ വീട

െകാടവളി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാടവളി വിേലജില   പേരതയെട പൗതൻ ഉേമഷ ടി െക , േതവർകാവിൽ വീട പതർ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2018 -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:സി2-7870/2021 23-09-2021
 
  താമരേശരി  താലകില   നരികനി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിരത  കലികണതിൽ വീട

പനിേകാടർ  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നരികനി വിേലജില   പേരതയെട മകള രാജവലി െക െക , കലികണതിൽ വീട പനിേകാടർ  പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-02-2019 -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:സി2-7913/2021 30-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹൈസൻ  േതാടതിൽ വീട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിബ (മരണെപട മകളെട മകൻ ) പൗതൻ 32

2 സിബീഷ        (ടി ) പൗതൻ 31

3 ഉേമഷ ടി െക    (ടി ) പൗതൻ 41

4 ഉലാസ ടി െക    (ടി ) പൗതൻ 38

5 ഉേജഷ ടി െക    (ടി ) പൗതൻ 36

6 ഉേപനനാഥ ടി െക (ടി ) പൗതൻ 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി മകള 72

2 പഷലത മകള 57

3 രാജൻ മകന 56

4 രാജവലി െക െക മകള 55

5 അഭിത് ലാൽ െക െക (മരണെപട മകൻെറ  മകൻ ) പൗതൻ 27
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െകാടവളി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാടവളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സിദിഖ ടി , േതാടതിൽ വീട െകാടവളി പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-02-2021 -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:സി2-7896/2021 02-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   നരികനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷ  പറേശരി  വീട നരികനി പി ഒ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നരികനി വിേലജില   പേരതയെട മകന അബൾ ഗഫർ എ െക , പറേശരി  വീട നരികനി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

നരികനി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7901/2021 02-10-2021
 
  താമരേശരി  താലകില   തിരവമാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചവി   അകാടതിൽ വീട

തിരവമാടി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരവമാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േഗാപാലൻ െക സി , അകാടതിൽ വീട തിരവമാടി പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2018 -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 ആമിന ഭാര് 66

2 സൗദ മകള 48

3 സാജിദ ടി മകള 47

4 സിദിഖ ടി മകന 44

5 സൈബദ ടി മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹഫത് എ െക മകള 53

2 സൽമ ബി സി മകള 51

3 അബൾ ഗഫർ എ െക മകന 48

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

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമാരൻ മകന 67

2 േദവകി മകള 63

3 േഗാപാലൻ െക സി മകന 54

4 േവലായധൻ എ സി മകന 51
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-7899/2021 02-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ ഡി ആൻറണി  ഇടേശരിയിൽ വീട

് തിരവമാടി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരവമാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന രതീഷ ആൻറണി , ഇടേശരിയിൽ വീട കടരഞി പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2 -7898/2021 02-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആൻറണി  ഒ  െജ  ഓതികൽ വീട

്  കടരഞി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരവമാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിേജാ ആൻറണി , ഓതികൽ വീട തിരവമാടി പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2011 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി ആൻറണി ഭാര് 73

2 ഫിജി  ആൻറണി മകള 50

3 സേരഷ  ആൻറണി മകന 47

4 രാേജഷ ആൻറണി മകന 43

5 രതീഷ ആൻറണി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലികടി ഭാര് 65

2 െസബി ആൻറണി മകള 37

3 ബിേജാ ആൻറണി മകന 35

4 സിത ആൻറണി മകള 34
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നമര:സി2-7984/2021 02-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കിഴേകാത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദകടി  ചളിേകാടമൽ

വീട  എേളറിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കിഴേകാത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ അറാഫത് , ചളിേകാട എേളറിൽ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2018 -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:സി2-7988/2021 02-10-2021
 
  താമരേശരി  താലകില   കിഴേകാത്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  മഹമദ  ഹാജി  ടി  െക

പറമാളിയിൽ വീട  എേളറിൽ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിഴേകാത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജംഷിദ , പറമാളിയിൽ വീട എേളറിൽ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-09-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7944/2021 30-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കാനലാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ എം  മണിേചരിമലയിൽ വീട

്  വയലട  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാനലാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആനനവലി  , മണിേചരിമലയിൽ വീട വയലട  പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ ഭാര് 70

2 മഹമദ അറാഫത് മകന 48

3 ഹാജറബീവി മകള 46

4 താഹിറബീവി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല ഭാര് 69

2 ജാഫർ മകന 46

3 ജാബിർ മകന 43

4 ജംഷിദ മകന 39
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താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-8152/2021 16-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായതീൻ മസിയാർ  കിഴേകടത്

പറമ്  മാനിപരം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ അബൽനാസർ , കിഴേകടത് പറമ്  മാനിപരം പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7322/2021 24-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹസൻകടി  വരികാംകഴിയിൽ

മണിപരം പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാടവളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൽസലാം വി െക , വരികാംകഴിയിൽ മണിപരം പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-03-2020 -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 േദവി മാതാവ 78

2 ആനനവലി ഭാര് 52

3 അനജ എം മകള 34

4 അനശീ എം ആർ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ അബൽനാസർ മകന 52

2 ആമിന ഭാര് 66

3 ഫാതിമത് സഹറ മകള 49

4 അബബകർ സിദിഖ മകന 45

5 മഹമദ അബൽറഷീദ മകന 41

6 ഹഫത് മകള 38
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിശ  എൻ െക മകള 56

2 െചറിയ മഹമദ വി െക മകന 54

3 ഹംസ വി െക മകന 51

4 അബൽസലാം വി െക മകന 49

5 മഹമദ അശറഫ വി െക മകന 45
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-8427/2021 03-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കടരഞി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബഹണ്ൻ  കായകടതിൽ  വീട

് പവാറൻേതാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടരഞി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശശീനൻ , കായകടതിൽ  വീട പവാറൻേതാട പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2017 -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:സി2-83132021 03-11-2021
 
  താമരേശരി  താലകില    കടരഞി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േഗാപാലകഷൻ  നായർ

കയാലകകത് വീട  കമാറ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടരഞി വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാഹൽ െക ജി , കയാലകകത് വീട

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-10-2018 -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:സി2-3121/2021 03-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി േതസ്ാമ എന േതസ്ാമ

മ  േജാസഫ   മതിചിപറമിൽ  വീട  തിരവമാടി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിണി ഭാര് 71

2 സേരഷകമാർ മകന 54

3 ശശീനൻ മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മരിയ േഗാപാലകഷൻ നായർ ഭാര് 54

2 രാഹൽ െക ജി മകന 32
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവമാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന ബാബ േജാസഫ

, മതിചിപറമിൽ വീട തിരവമാടി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   തിരവമാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:സി2-3216/2020 03-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പതപാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻ  കലടികനമൽ വീട പതപാടി പ

ി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പതപാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകള േപമലത , കലടികനമൽ വീട പതപാടി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പതപാടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-11-1996  -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:സി2-4965/2021 03-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   രാേരാത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക പകാശ കമാർ  െപാടകൽ

വീട താമരേശരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാേരാത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത , െപാടകൽ വീട താമരേശരി പി ഒ , േബാധിപിച

അേപക   രാേരാത് 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  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാജി മാതയ േജാസഫ മകന 59

2 ബിന േജാസഫ മകള 58

3 ബിന േജാസഫ മകള 55

4 ബാബ േജാസഫ മകന 54

5 ബിജികടി േജാസഫ മകള 52

6 െബല േജാസഫ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേജനൻ മകന 62

2 തങമണി മകള 60

3 േപമലത മകള 56
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-571/2021 03-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കടരഞി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ  പാറെവടികേനൽ വീട

്  കമാറ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടരഞി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എൽസി േജാസഫ , പാറെവടികേനൽ വീട കമാറ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2018 -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:സി2-10770/2020 03-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റഖിയ  കീലത് വീട തിരവമാടി പ

ി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തിരവമാടി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അബൽ അസീസ , കീലത് വീട തിരവമാടി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

തിരവമാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത പകാശ ഭാര് 57

2 കിരൺ പകാശ മകന 32

3 അരൺ പകാശ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൽസി േജാസഫ ഭാര് 66

2 പീതി മകള 42

3 പതീഷ മകന 38

4 പിറി മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൽ അസീസ ഭരതാവ 81

2 അലി കീലത് മകന 60

3 ഹൈസൻ െക മകന 58

4 െക എ അബറഹിമാൻ മകന 55

5 മറിയംബി മകള 53
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നമര:സി2-13985/2019 03-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കടരഞി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  പിലാേശരി വീട കമാറ പി ഒ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടരഞി വിേലജില   പേരതനെറ മകന റഷീദ , പിലാേശരി വീട കമാറ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കടരഞി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല െക എം ഭാര് 56

2 ജാഫർ മകന 38

3 റഹീം മകന 34

4 റഷീദ മകന 32

5 റബീന മകള 31

23th November 2021Revenue Department14043
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