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NOTICE

 
നമര:C2-961/2021 24-11-2021
 
  താമരേശരി  താലകില   കാനലാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി  നരിപാറ   വീട,

തലയാട.പി.ഒ,ഉണികളം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കാനലാട  വിേലജില    പേരതയെട  മകന  സേരഷ,  നരിപാറ   വീട,

തലയാട.പി.ഒ,ഉണികളം, േബാധിപിച അേപക   കാനലാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-01-2009  -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. 

 
നമര:C2/8559/2021 30-11-2021
 
  താമരേശരി താലകില   കിനാല൪ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണിചിര.എൻ.പി നടെപായിൽ,

കിനാലർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കിനാല൪ വിേലജില   പേരതയെട മകള ലകി.എൻ, മലയിൽ വീട, നൻമണ, േബാധിപിച അേപക

കിനാല൪  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ മരണെപട അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി.2/8562/2021 30-11-2021
 
  താമരേശരി  താലകില   കിഴേകാത്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഹാജി  പടനിൽ

ൈകപൻകണിയിൽ,  പനർ,കിഴേകാത്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ം  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കിഴേകാത്  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയൻ മകന 62

2 വിലാസിനി മകള 57

3 സേരഷ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി.എൻ മകള 68
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റിയാസ.െക.െക, ൈകപൻകണിയിൽ, പനർ, േബാധിപിച അേപക   കിഴേകാത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-09-2016  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകൾ മരണെപട അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി.2/8573/2021 30-11-2021
 
  താമരേശരി  താലകില   കിനാല൪ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലി ഹാജി  േചായിമഠതിൽ,

കണാടിെപായിൽ .പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കിനാല൪ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷംസദീൻ.സി.എം, കിഴകയിൽ, കണാടിെപായിൽ.പി.ഒ,

േബാധിപിച അേപക   കിനാല൪ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-02-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ മരണെപട  അതനസരിച്  അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി.2-8574/2021 30-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ ഹാജി.സി.ടി േമെല

ചാലിൽെതാടകയിൽ, മാനിപരം.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ ആവശ്ം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െകാടവളി  വിേലജില   പേരതനെറ  മകന അബറഹിമാൻ.സി.ടി,  േമെല

ചാലിൽെതാടകയിൽ, മാനിപരം.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   െകാടവളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-10-2013 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ

മരണെപട അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം  േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല.പി മകള 51

2 സാജിദ അലി.െക.െക മകന 45

3 അബൾ റഷീദ.െക.െക മകന 40

4 റിയാസ.െക.െക മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷംസദീൻ.സി.എം മകന 55

2 ഫാതിമ മകള 51

3 സഫിയ മകള 49

4 റഖിയ മകള 47

5 മഹമദ ബഷീർ മകന 44
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േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി.2-8575/2021 30-11-2021
 
  താമരേശരി  താലകില    െകാടവളി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഇസായിൽ  അരിയിൽ,

െകാടവളളി.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േബങ്  ആവശ്ം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    െകാടവളി  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  അബൾ  കരീം,  അരിയിൽ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-12-2005 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ മരണെപട 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:സി.2/8581/2021 30-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകായകടി.െക കമേങാട്,

െകാടവളളി.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ ആവശ്ം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാടവളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൽ അസീസ.െക, കമേങാട്, െകാടവളളി.പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ മരണെപട  അതനസരിച്  അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയ.സി.ടി ഭാര് 81

2 ആയിഷ മകള 68

3 ആലി.സി.ടി മകന 66

4 പാതമ.പി.പി മകള 65

5 ൈസനബ.വി മകള 53

6 സൈബദ മകള 51

7 അബറഹിമാൻ.സി.ടി മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഖിയ ഭാര് 77

2 ൈസനബ മകള 57

3 സൈബദ മകള 56

4 അബൾ കരീം മകന 55

5 ജമീല മകള 51

6 സഫിയ മകള 49

7 റംല മകള 46

8 സാജിദ മകള 46

9 സൗദ മകള 45
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സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി.2-8589/2021 30-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   നരികനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതാവതി അമ മാവിേലരി വീട,

പാറനർ.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നരികനി വിേലജില   പേരതയെട പൗതൻ നിതിൻ.എം, മാവിേലരി വീട, പാറനർ.പി.ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-01-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകൾ മരണെപട  അതനസരിച്  അവകാശ  സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി.2/8609/2021 30-11-2021
 
  താമരേശരി  താലകില    നരികനി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഗംഗാധരൻ.സി.െക.പി

ചങളംകണിപറായിൽ, പനിേകാടർ.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    നരികനി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  വനജാകി,  ചങളംകണിപറായിൽ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ മരണെപട 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കടീബി ഭാര് 59

2 അബൽ അസീസ.െക മകന 52

3 സിദീഖ.െക മകന 51

4 സീനത്.െക മകള 47

5 മഹമദ സലീം കമേങാട് മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസന.പി മകള 59

2 ശീജ.െക മകെന ഭാര് 50

3 നീത.എം പൗതി 26

4 നിതിൻ.എം പൗതൻ 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വനജാകി ഭാര് 64
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2 പിേയഷ.സി.െക.പി മകന 45

3 പജില.സി.െക.പി മകള 42

4 േജ്ാതിക.സി.െക.പി മകള 40
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-3119/2021 19-04-2021
 
 താമരേശരി താലകില  കടരഞി അംശം കടരഞി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ S/o late മതായ

ി പാവിടകേനൽ പവാറൻേതാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ലസി മാതയ , പാവിടകേനൽ പവാറൻേതാട പി ഒ  േബാധിപിച

അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    07-07-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലസി മാതയ ഭാര് 55

2 േജാർലിൻ മാതയ മകന 33

3 േജാബിൻ മാതയ മകന 31
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2-8317/2021 04-11-2021
 
  താമരേശരി  താലകില    നരികനി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െമായതീൻ  സി  െക,

െചട്ാംകണിയിൽ വീട, നരികനി പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നരികനി വിേലജില   പേരതനെറ മകന കാസിം സി െക , െചട്ാംകണിയിൽ വീട,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2020 -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:സി 2 -8256/2021 04-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ സി,  കണചാലിൽ വീട

, െകാടവളി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാടവളി വിേലജില   പേരതനെറ മകള സഹറ,  കണചാലിൽ വീട െകാടവളി പി ഒ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ െക ടി ഭാര് 70

2 ൈമമന െക എം മകള 52

3 സഫിയ സി െക മകള 50

4 മഹമദ ബഷീർ സി െക മകന 47

5 കാസിം സി െക മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിപാതമ ഭാര് 66

2 സൈബദ മകള 51

3 നാസിർ മകന 50

4 സഹറ മകള 43

5 സലീം മകന 38
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നമര:സി 2 -8314/2021 04-11-2021
 
  താമരേശരി  താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ എൻ,  െനേരാത് വീട,  മങാട പി  ഒ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ഹഫ പി െക,  െനേരാത് വീട, മങാട പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2020 -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:സി 2 - 8340/2021 04-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   നരികനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദകടി,  മചിൽമീതൽ വീട,

പാറനർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    നരികനി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ജസീം,  മചിൽമീതൽ വീട,  പാറനർ പി  ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2016 -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. 

 
നമര:സി 2 -8343/2021 04-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ശിവപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകളകടി,  ഓണിയിൽ വീട, ഇയാട പി

ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ശിവപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിജയൻ, ഓണിയിൽ വീട, ഇയാട പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   ശിവപരം വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹഫ പി െക ഭാര് 66

2 ജാബിർ എൻ മകന 46

3 ഫൗസിയ എൻ മകള 44

4 ഷമീർ എൻ മകന 42

5 ഷഫീറ എൻ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീനത് എ പി ഭാര് 42

2 മഹമദ ജസീം മകന 26

3 ജസീന എൻ െക മകള 21

4 ജിസ എൻ െക മകള 16

5 ഉമാതകടി മാതാവ 78
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

07-1999  -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:സി 2 - 7968/2021 04-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പതപാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾലതീഫ,  മാളതംകഴിയിൽ വീട

, പതപാടി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പതപാടി  വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ബിചമായ, മാളതംകഴിയിൽ വീട,  പതപാടി  പി  ഒ

േബാധിപിച അേപക   പതപാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണസർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-02-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  (ൈമനറെട രകിതാവ -സജന -മാതാവ)  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 -8369/2021 04-11-2021
 
  താമരേശരി  താലകില   ശിവപരം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  കമാരൻ,   മഠതിൽ  വീട,

കരിയാതൻകാവ  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശിവപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലക്മി, മഠതിൽ വീട, കാരിയാതൻകാവ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    25-06-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിമല മകള 66

2 വിജയൻ മകന 64

3 ചനൻ മകന 62

4 മരളീധരൻ മകന 60

5 റീന മകള 53

6 ബിജ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിചമായ മാതാവ 87

2 മഹമദ ഇഷാൻ മകന 12

07th December 2021Revenue Department16061
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നമര:സി 2 -8371/2021 04-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ശിവപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഷറഫ എൻ,  മാടായിൽ വീട,

കരിയാതൻകാവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ശിവപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഫിനാൻ അഹമദ എൻ, മാടായിൽ വീട, കരിയാതൻകാവ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-07-2021  -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:സി 2 -8374/2021 04-11-2021
 
  താമരേശരി  താലകില    ശിവപരം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അഷറഫ  െക  െക,

െചതിലെപായിൽ വീട, കരമല പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശിവപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സീനത്, െചതിലെപായിൽ വീട, കരമല

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-07-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  (ൈമനറെട രകിതാവ സീനത് മാതാവ)

 ൈ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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലക്മി ഭാര് 67

2 നളിനി മകള 53

3 േശാഭ മകള 50

4 ഷാജിനി ബാബ മകള 48

5 സിത മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല ഭാര് 46

2 അർഷില െഷറിൻ എം പി മകള 28

3 അർഷാന െഷറിൻ സി പി മകള 23

4 അഫിനാൻ അഹമദ എൻ മകന 21

5 പാതമ മാതാവ 83

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീനത് ഭാര് 44

2 ഷഹാദ മകന 25
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നമര:സി സി 2-8348/2021 04-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ശിവപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവി,  ഓണിയിൽ വീട, ഇയാട പി ഒ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ശിവപരം വിേലജില   പേരതയെട മകന വിജയൻ, ഓണിയിൽ വീട, ഇയാട പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   ശിവപരം വിേലജ

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

04-2016  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

3 മഹമദ സവാദ മകന 18

4 മഹമദ സജാദ മകന 16

5 പാതമ മാതാവ 71

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിമല മകള 66

2 വിജയൻ മകന 64

3 ചനൻ മകന 62

4 മരളീധരൻ മകന 60

5 റീന മകള 53

6 ബിജ മകന 51
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NOTICE

 
നമര:സി 2 -8408/2021 04-11-2021
 
  താമരേശരി  താലകില   രാേരാത്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ,  ഒതേയാത്  വീട,

താമരേശരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാേരാത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭന, ഒതേയാത് വീട, താമരേശരി പി ഒ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 -8157/2021 04-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കിഴേകാത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ െക പി,  കരിപിടിെപായി

ൽ  വീട,  കിഴേകാത്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിഴേകാത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  രമണി,  കരിപിടിെപായിൽ വീട,

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-04-2021  -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. 

 
നമര:സി 2 -8254/2021 05-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന ഭാര് 65

2 ജിഷ മകള 44

3 ൈഷജ മകള 43

4 ഷംജിത് മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമണി ഭാര് 55

2 ബിവിന് മകന 31

3 ബിനപ മകന 28

4 അനപ മകന 25
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 താമരേശരി താലകില   െനലിെപായില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ,  മാടപാടിൽ വീട

, പൂരാമാറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനലിെപായില വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലക്മി എം, മാടപാടിൽ വീട, പൂരാമാറ പി ഒ

േബാധിപിച അേപക   െനലിെപായില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-01-2019  -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. 

 
നമര:സി 2 -8426/2021 04-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില കാനലാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േജാസ പി എം,  പാേതാടം, വയലട പ

ി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കാനലാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഗസി, പാേതാടതിൽ, വയലട പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   കാനലാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    29-05-2021  -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:സി സി 2 -8376/2021 04-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ശിവപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദാനനൻ,  േകാവിലകതട് വീട,

കരിയാതൻകാവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ശിവപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  കമല,  േകാവിലകതട്  വീട,  കരിയാതൻകാവ പി  ഒ

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

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലക്മി എം ഭാര് 59

2 സധീഷ മകന 41

3 സനിത മകള 37

4 നാരായണി മാതാവ 90

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗസി ഭാര് 58

2 ജസന പി െജ മകള 35

3 അജിന േഗസ പി െജ മകള 27
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 -8378/2021 04-11-2021
 
  താമരേശരി  താലകില    െകാടവളി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മഹമദ  മാസർ  ഇ,

ഇേയാതിയിൽ, െകാടവളി പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െകാടവളി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന മനീറദീൻ,  കരിങാമഠതിൽ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-01-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 -8377/2021 04-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ശിവപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ ഇ,  പതീക, ചിറകര,

കരമല പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ശിവപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വതല പി  പതീക, ചിറകര, കരമല പി ഒ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമല ഭാര് 48

2 അഞ മകള 29

3 അഖിൽ മകന 26

4 കല്ാണി അമ മാതാവ 81

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന ഭാര് 67

2 മഹമദ ബഷീർ മകന 52

3 റസിയ മകള 51

4 മനീറദീൻ മകന 49

5 ൈറഹാനത് മകള 47

6 റഷീദ മകള 44

7 സകീന മകള 42

8 മഹമദ മൻസർ മകന 40
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നമര:സി 2 -8456/2021 04-11-2021
 
  താമരേശരി താലകില   െകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാത,  വലിേയരിയിൽ വീട,

െകാടവളി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാടവളി വിേലജില   പേരതയെട മകന അബബകർ, വലിേയരിയിൽ വീട, െകാടവളി പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2018 -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: സി 2 -8456/2021 03-11-2021
 
  താമരേശരി താലകില   പനങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണകറപ്,   െതരവത്

, സമംഗല നിവാസ, പനങാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന സേരഷബാബ, ഐശ്ര്, െപരമടിയർ പി ഒ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-12-2008  -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 വതല പി ഭാര് 63

2 ഇടപറമത്  േബബി നിധി രാജീവ മകള 43

3 നിത് ഇടപറമത് മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാദർ ഭരതാവ 88

2 മഹമദ മകന 55

3 ആമിന മകള 52

4 അൈസനാർ മകന 50

5 ൈമമന മകള 46

6 അബബകർ മകന 41

7 സൈബദ മകള 40.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി പി തങമണി ഭാര് 73

2 സമംഗല മകള 53

3 േബബി ഉഷ മകള 50
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നമര:സി 2 -8409/2021 08-11-2021
 
താമരേശരി താലകില രാേരാത് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ റസിയ പി െക,  കിളചപറമിൽ വീട,

താമരേശരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാേരാത് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അബൾമജീദ ടി, കിളചപറമിൽ വീട, താമരേശരി പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-11-2011 -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. 

 

4 സേരഷബാബ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾമജീദ ടി ഭരതാവ 71

2 ഹസീനപർവിൻ പി മകള 47

3 ശബന ഖലീൽ െക മകള 39

4 വാസിം ഫിേറാസ െക പി മകന 33.

5 ഖദീജ മാതാവ 82
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2-8407/2021 08-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപാകർ,  എരഞിേകാത് വീട, പത

ർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സിറാജദീൻ, എരഞിേകാത് വീട, പതർ പി ഒ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2011  -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. 

 
നമര:സി 2-8264/2021 08-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ഉണികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ മജീബ വി പി,  വടെപായിൽ

വീട, ഉണികളം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉണികളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ റഹീസ വി പി, വടെപായിൽ വീട, ഉണികളം പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-04-2009 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ ഭാര് 54

2 സഫിയ മകള 37

3 സിറാജദീൻ മകന 34

4 സകീന മകള 31

5 സൈബർ മകന 28

6 മഹമദ ബഷീർ മകന 25

7 മഹമദ സിനാൻ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷരീഫ ഭാര് 45

2 മഹമദ റഹീസ വി പി മകന 24

3 മഹമദ റിയാൻ മകന 22
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നമര:സി 2 -8466/2021 08-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   േകാടേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അൈസൻ,  കരിയാനികനമൽ

വീട, നറാംേതാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പാതമ,, കരിയാനികനമൽ വീട, നറാംേതാട  പി ഒ

േബാധിപിച അേപക   േകാടേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണസർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  04-06-2015  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 -8470/2021 08-11-2021
 
  താമരേശരി  താലകില    കിഴേകാത്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അബൽഖാദർ  എം  ടി,

േതങാകടിൽ വീട, വലിയപറമിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിഴേകാത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദഫവാസ എം ടി, േതങാകടിൽ

വീട, വലിയപറമിൽ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   കിഴേകാത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-12-2020 -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. 

 
നമര:സി 2-8467/2021 08-11-2021

4 ഫാതിമ മാതാവ 73

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ ഭാര് 77

2 ആയിഷ മകള 55

3 മഹമദ മകന 54

4 ഫാതിമ മകള 49

5 അബൽലതീഫ മകന 48

6 അബൽസാലിഹ മകന 45

7 െസയാനത് മകള 42

8 ഫിർദൗസ ഖാൻ മകന 40

9 സകീന മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഫീല ഭാര് 46

2 മഹമദഫവാസ എം ടി മകന 22

3 ഫായിസ എം ടി മകള 19
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 താമരേശരി താലകില   ഉണികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ,  കാേരമൽ വീട, എം എ

ം പറമ്  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകള രമ്  എേലാനികൽ വീട, പനങാട പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   ഉണികളം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-

06-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 -7680/2021 08-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീജമ,  കണം കളങര വീട,

െകാടവളി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാടവളി വിേലജില   പേരതയെട മകന മനീർ ഇ സി, കണം കളങര വീട, െകാടവളി പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-11-2015 -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 2-8351/2021 08-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   നരികനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ,  കരീപറമത് വീട,

പാറനർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാന അമ മാതാവ 71

2 ജയശീ ഭാര് 56

3 രഞിത് മകന 32

4 രമ് മകള 31.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ ഇ സി മകള 62

2 സൈബദ ഇ സി മകള 58

3 മനീർ ഇ സി മകന 53

4 ബഷീർ ഇ സി മകന 52

5 നദീറ ഇ സി മകള 51

6 സഹറ ഇ സി മകള 50

7 ഷകർ മകന 46

8 ബഷറ ഇ സി മകള 41.
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സർടിഫികറിനായി    നരികനി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഗിരീഷ കമാർ  കരീപറമത് വീട,  പാറനർ പി  ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-11-2012 -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. 

 
നമര:സി 2 -8333/2021 08-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   നരികനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽഖാദർ ഹാജി,  പാലങാട വീട

, നരികനി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള സൈബദ, വാരിയകൽ വീട, കരവൻെപായിൽ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക

നരികനി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2019  -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: സി 2 -8349/2021 08-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പതപാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ എം െക,  മാളതംകഴിയി

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

സർടിഫികറിനായി   പതപാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൾജബാർ, മാളതംകഴിയിൽ വീട, പതപാടി പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-1997 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി അമ ഭാര് 72

2 മേനാജകമാർ മകന 51

3 ഗിരീഷ കമാർ മകന 48

4 ലിഷ െക പി മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയം എം സി ഭാര് 53

2 സൈബദ മകള 46

3 മഹമദ അഷറഫ മകന 42

4 അൻവർസാദിഖ മകന 37

5 മഹമദഷഫീഖ ടി പി (മകളെട മകൻ) പൗതൻ 32

6 മഹമദസാദിഖ ടി പി (മകളെട മകൻ) പൗതൻ 29

7 മഹമദെഷമീം (മകളെട മകൻ) പൗതൻ 22
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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 -8505/2021 08-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െനലിെപായില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ,  വാലിയിൽ വീട

, പൂരാമാറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനലിെപായില വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ഏലമ, വാലിയിൽ വീട, പൂരാമാറ പി ഒ  േബാധിപിച

്ച അേപക   െനലിെപായില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 06-06-2010 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിചമായ ഭാര് 87

2 അബൾജബാർ മകന 58

3 അയിഷ മകള 56

4 െമായീൻകഞി മകന 52

5 അഷറഫ മകന 48

6 ൈസനബ മകെന ഭാര് 53

7 നവാസ (മകെൻറ മകൻ) പൗതൻ 35

8 മഹമദലി (മകെൻറ മകൻ) പൗതൻ 33

9 ജസന (മകെൻറ മകൾ) പൗതി 30

10 അബൾലതീഫ (19-02-2013-ന മരണെപട.) മകന -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലമ ഭാര് 70

2 ആരിസ മകന 47

3 ചാൾസ മകന 44

07th December 2021Revenue Department16073
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2-8461/2021 08-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കിനാല൪ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻ,  മനതാംവയൽ വീട,

കിനാലർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കിനാല൪ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാന, മനതാംവയൽ വീട, കിനാലർ പി ഒ  േബാധിപിച

അേപക   കിനാല൪ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2017  -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 -8462/2021 08-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കിനാല൪ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻ നായർ,  കനിയളതിൽ

വീട, കിനാലർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കിനാല൪ വിേലജില   പേരതനെറ മകന േസാമനാഥൻ െക, കനിയളതിൽ വീട, കിനാലർ   പി ഒ

േബാധിപിച അേപക   കിനാല൪ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണസർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  28-02-2007  -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:സി 2 -8352/2021 08-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാന ഭാര് 61

2 സജിനി മകള 41

3 സബിന മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമതി അമ ഭാര് 76

2 േസാമനാഥൻ െക മകന 57

3 രാജ െക മകന 55

4 സിനി െക മകള 50
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 താമരേശരി താലകില   നരികനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഷാകരൻ,  െനാചിപറമത് വീട

, പനിേകാടർ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നരികനി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െഷറീന  ടി പി, െനാചിപറമത് വീട, പനിേകാടർ പി ഒ

േബാധിപിച അേപക   നരികനി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണസർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  02-03-2012  -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. 

 
നമര:സി 2-8350/2021 08-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   നരികനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതേമയി,  പാവിടിേയമൽ വീട,

പാറനർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട സേഹാദരൻ അയമദ, െതേകവളപിൽ വീട, പാറനർ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക

നരികനി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-10-2020  -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. 

 
നമര:സി 2 -8434/2021 15-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിജിേമാൻ മാതയ,  മഖാലയിൽ വീട

, തിരവമാടി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    തിരവമാടി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  റാണി  ജിജി,  മഖാലയിൽ വീട,  തിരവമാടി  പി  ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-12-2011 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഷറീന ടി പി ഭാര് 51

2 ഷജനേമാൾ എൻ പി മകള 32

3 ഷബന മകള 31

4 ഷജിൽദാസ എൻ പി മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കലനൻ സേഹാദരൻ 90

2 ആമിന സേഹാദരി 86

3 അയമദ സേഹാദരൻ 80

4 മറിയ സേഹാദരി 78

5 ൈസനബ സേഹാദരി 76
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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 8418/2021 15-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപി,  കടതറ വീട, മതപൻപ

ഴ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി തിരവമാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മന, കടതറ വീട, മതപൻപഴ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക

 തിരവമാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-12-2006  -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. 

 
നമര:സി 2 -8585/2021 12-11-2021
 
  താമരേശരി  താലകില   െനലിെപായില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ േജാർജ്,

കളരികൽ വീട,  പൂരാമാറ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിെപായില വിേലജില   പേരതനെറ മകന േതാമസ േജാസഫ, കളരികൽ

വീട, പൂരാമാറ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   െനലിെപായില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാ

രണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-1999  -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റാണി ജിജി ഭാര് 49

2 അരൺ േജാസഫ മകന 26

3 അമൽ േജാസഫ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജലജ ഭാര് 52

2 മഞ മകള 34

3 മന മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാർജ് േജാസഫ മകന 59

2 േതാമസ േജാസഫ മകന 54

3 ആൻസി പയസ മകള 49

4 എലിസബത് േതാമസ (മകളെട മകൾ) പൗതി 35
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5 ആൻ്റണി േതാമസ (മകളെട മകൻ) പൗതൻ 33
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-8406/2021 04-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണി യ  പി  ഉളാടംെപായിൽ വീട

്  പതർ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഷ  , ഉളാടംെപായിൽ വീട പതർ പി ഒ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-8379/2021 04-11-2021
 
  താമരേശരി  താലകില    െകടവ൪  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അബൽ  ജബാർ  ഒ   പി

ഒഴേകരിപറമിൽ വീട  തചംെപായിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന മഹമദ സഫവാൻ , ഒഴേകരിപറമിൽ വീട  തചംെപായിൽ പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-2021 -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 - 8380/2021 04-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി പി ചാേകാ  െതായിലിൽ  വീട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷ ഭാര് 49

2 മനീഷ മകന 30

3 േജ്ാതിഷ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിശ ഭാര് 52

2 മഹമദ സഫവാൻ മകന 24

3 ആയിഷ ഒ  പി മകള 77

16078 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



മതപൻപഴ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ജസിൻ േജകബ , െതായിലിൽ  വീട  മതപൻപഴ പി ഒ േബാധിപിച അേപക

തിരവമാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2013  -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:സി2-8390/2021 04-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായതീൻ  മാണിേയലത് വീട  പിത

ർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന അബൽ നാസർ , മാണിേയലത് വീട  പിതർ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക

പതര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2020  -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:സി2-8396/2021 04-11-2021
 
  താമരേശരി  താലകില    തിരവമാടി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േജായ  േജാസഫ

എരണ്ാകളതിൽ വീട പനകൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര്  നീന േജായ ,  എരണ്ാകളതിൽ വീട  പനകൽ പി  ഒ

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമ ഭാര് 72

2 ജസിൻ േജകബ മകന 48

3 ഷീബ േജകബ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നബീസ ഭാര് 66

2 ഉമകൽസ മകള 47

3 സൈബദ മകള 43

4 മഹമദ മകന 41

5 സാബിറ മകള 38

6 റഖിയ മകള 37

7 അബൽ ലതീഫ മകന 37

8 ഹാജറ മകള 34

9 അബൽ നാസർ മകന 32
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സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-8405/2021 04-11-2021
 
  താമരേശരി  താലകില    േകാടേഞരി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േജാർജ്   ജി   ടി

ഗണപതിപാകൽ വീടേകാടേഞരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േടാം േജാർജ് , ഗണപതിപാകൽ

വീടേകാടേഞരി പി ഒ േബാധിപിച അേപക   േകാടേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-01-2020  -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. 

 
നമര:സി2-4202/2021 04-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   രാേരാത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ   ശീനിലയം താമരേശരി പ

ി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന ചഞൽ എം , മനാംപിലാകിൽ ശീനിലയം താമരേശരി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   രാേരാത്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    27-01-2020  -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 നീന േജായ ഭാര് 54

2 അമല േജായ മകള 30

3 അഖില േജായ മകള 29

4 അഞന േജായ മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിനമ േജാർജ് ഭാര് 73

2 ലിൻസി േജാർജ് മകള 51

3 യാനത്  േജാർജ് മകള 44

4 േടാം േജാർജ് മകന 42

5 ലിഡിയ േജാർജ് മകള 36
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നമര:സി2-4254/2021 04-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കടരഞി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലീസ വർഗീസ  തറകേനൽ വീട

്  കടരഞി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടരഞി വിേലജില   പേരതയെട മകന നിേനാ വർഗീസ , തറകേനൽ വീട കടരഞി പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-01-2021 -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:സി2-8336/2021 08-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   നരികനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ കഞി  പറമിൽ മീതൽ വീട

്  നരികനി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ഷരീഫ , പറമിൽ മീതൽ വീട നരികനി പി ഒ േബാധിപിച അേപക   നരികനി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    11-10-2004  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയലകി ഭാര് 64

2 ചഞൽ  എം മകന 40

3 രമ് എം മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിേനാ വർഗീസ മകന 43

2 അന  വർഗീസ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷരീഫ ഭാര് 43

2 നജാ ജാസിൻ മകള 18

3 നഫീസ സേഹാദരി 70

4 പാതമ െക െക സേഹാദരി 63

5 െമായതീൻ െക െക സേഹാദരൻ 61

6 അബബകർ സേഹാദരൻ 57

7 അഹമദ േകായ സേഹാദരൻ 52
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NOTICE

 
നമര:സി2-8353/2021 08-11-2021
 
 താമരേശരി താലകില   നരികനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമർ ടി സി  െതേക േചനകര വീട

പാറനർ  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നരികനി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഹമദ ഷരീഫ  ടി സി , െതേക േചനകര വീട  പാറനർ

പി ഒ െതേക േചനകര വീട  പാറനർ  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   നരികനി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2017 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ 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:സി2-8368/2021 04-11-2021
 
  താമരേശരി  താലകില    ശിവപരം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അഹമദ  േകായ  ബി  സി

െചറപാലത്  െപായിൽ  വീട  വടിലി  ബസാർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശിവപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ യസഫ െക

സി  ,  െചറപാലത്  െപായിൽ വീട  വേടാളി  ബസാർ പി  ഒ  ,  േബാധിപിച  അേപക   ശിവപരം  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ ഭാര് 59

2 ബഷറ ടി സി മകള 40

3 ലബാബത് ടി സി മകള 37

4 അഹമദ ഷരീഫ  ടി സി മകന 35

5 അഹമദ നിസാമദീൻ ടി സി മകന 32

6 അഹമദ ഷംവീൽ  ടി സി മകന 30

7 ഹലീമ ഭാര് 58

8 റകസാന ടി സി മകള 36

9 അഹമദ മജതബ ടി സി മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ സിറാജ െക സി മകന 48
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2 മഹമദ അബള െക സി മകന 44

3 മഹമദ അസലം െകഎംസി മകന 39

4 മഹമദ യസഫ െക സി മകന 35
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