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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-4889/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   നരികനി അംശം െനടിയനാട േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ ഇ സി

ഇരഞികൽ  ചാലിൽ  വീട  പനിേകാടർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന മഹമദ ഇ സി  ഇരഞികൽ ചാലിൽ

വീട  പനിേകാടർ പി  ഒ  ,  േബാധിപിച അേപക  പകാരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-11-1999-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:സി2-4890/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില  നരികനി അംശം െനടിയനാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞഹമദ S/o

(late)  സീതി   മലയിൽ െതാടകയിൽ വീട  നരികനി  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ഉമർ  മലയിൽ െതാടകയിൽ വീട

നരികനി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക  പകാരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-06-2013-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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ ഇ സി മകന 72

2 അബൽ സമദ ഇ സി മകന 50

3 ൈമമന മകള 65

4 സാറ മകള 53

5 നഫീസ പി സി (മരണെപട മകെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 50

6 തൗഫീഖ (മരണെപട മകെൻറ മകൾ) പൗതി 30

7 തസലീമ പി സി (മരണെപട മകെൻറ മകൾ) പൗതി 26

8 മഹമദ സലിത് (മരണെപട മകെൻറ മകൻ) പൗതൻ 22

9 ജമീല ഇ സി (മരണെപട മകെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 50

10 ഷമീന ഇ സി (മരണെപട മകെൻറ മകൾ) പൗതി 38

11 ഷമീറ ഇ സി (മരണെപട മകെൻറ മകൾ) പൗതി 30

12 മഹമദ ഷമീർ ഇ സി (മരണെപട മകെൻറ മകൻ) പൗതൻ 28

13 ഷഫീന ഇ സി (മരണെപട മകെൻറ മകൾ) പൗതി 28
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-4891/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില  നരികനി അംശം പാറനർ േദശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷകടി W/o അയമ

േമെപരമന  പാറനർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട  മകന അബബകർ എം  പി  ,  സിംല  മൻസിൽ പാറനർ പി  ഒ

േബാധിപിച അേപക പകാരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    08-03-2007-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:സി2-4967/2021 01-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ എം ടി ഭാര് 72

2 നഫീസ മകള 57

3 ൈസനദീൻ മകന 52

4 സഹറ മകള 50

5 അബബകർ മകന 45

6 സകീന മകള 43

7 െമായതീൻ എം ടി മകന 42

8 സൗദ എം ടി മകള 38

9 താഊസ മകന 37

10 റംല െക െക മകള 33

11 ഉമർ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അയമ ഭരതാവ 85

2 അബബകർ മകന 62

3 അലി മകന 58

4 അബൽ സലാം മകന 51

5 അഷറഫ മകന 47

6 ഹഫീന (മരണെപട മകളെട മകൾ) പൗതി 35

7 മഹമദ ഹനീഫ (മരണെപട മകളെട മകൻ) പൗതൻ 33

8 ഹഫ (മരണെപട മകളെട മകൾ) പൗതി 31

9 മഹമദ ഹാഷിം  (മരണെപട മകളെട മകൻ) പൗതൻ 26

10 ഹസ (മരണെപട മകളെട മകൾ) പൗതി 24

11 ഹഫസീന (മരണെപട മകളെട മകൾ) പൗതി 21

12 മിസരിയ (മരണെപട മകളെട മകൾ) പൗതി 19
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  താമരേശരി  താലകില കിഴേകാത്  അംശം  പനര േദശം      താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപണകടി

പതായകണിപറായിൽ  വീട  കിഴേകാത്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന ബാലൻ , പതായകണിപറായിൽ വീട

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-01-2021-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:സി2-6017/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില െകാടവളി അംശം പറമത്കാവ േദശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാരപൻ S/o

(late)േകള  പതിേയടത് വീട മാനിപരം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന  സത്ൻ പി, പതിേയടത് വീട മാനിപരം പി ഒ , േബാധിപിച

അേപക പകാരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലൻ മകന 67

2 ഭാസരൻ മകന 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േചായിചി ഭാര് 80

2 ജാനകി മകള 64

3 ബാലൻ മകന 62

4 ശാന മകള 57

5 വതൻ മകന 54

6 സത്ൻ മകന 48
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2-7460/ 2021 17-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽനാസർ  ആലപടികൽ വീട

, െകാടവളി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാടവളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൈബദ , ആലപടികൽ വീട , െകാടവളി പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2019 -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 -7461/ 2021 17-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   നരികനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ  എം  കടതംകണിയിൽ

വീട ,പാറനർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നരികനി വിേലജില    േപമൻ  െക എം , െപായിലിൽ വീട ,പാറനർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

നരികനി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി    വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന   25-04-2005 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശിയായി 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 -6159/ 2021 07-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില   രാേരാത് അംശം രാേരാത് േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദാനനൻ s/o

Late കരീചാതൻ  പാലകനമൽ വീട ,താമരേശരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ ഭാര് 46

2 മഹമദഷഫീഖ മകന 25

3 ഷിഫാനതസി മകള 20

4 പാതമ അമ 85

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർതി അമ 76
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് േമാളി , പാലകനമൽ വീട ,താമരേശരി

പി ഒ , േബാധിപിച അേപക അേന്ഷണം  നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-01-

2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 -6162/2021 19-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി അംശം തിരവമാടി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകായ ടി പി s/

o Late അലവി  െതാറയൻപലാകൽ  വീട, തിരവമാടി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് പാതമ , െതാറയൻപിലാകൽ വീട

,തിരവമാടി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   അേന്ഷണം നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-04-2013  -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:സി 2 -6029/2021 16-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില  നരികനി േദശം െനടിയനാട േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻകടി പി െക   s/

o  Late  കടങൻ   േമെലെപായിൽ വീട ,  നരികനി പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ആരാധകമാർ  എം പി , േമെലെപായിൽ

വീട  ,  നരികനി  പി  ഒ  ,  േബാധിപിച  അേപകയിൽ അേന്ഷണം   നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-02-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാളി ഭാര് 49

2 മിേഥഷ മകന 33

3 സൗമ് മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ ഭാര് 67

2 സഹറ മകള 49

3 അൻവർ സാദത് മകന 46

4 റഹത് മകള 44

5 ഹസീന മകള 42

6 ഷാഹിന മകള 41

7 സവാദ മകന 39
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2 -6028/ 2021 16-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില   നരികനി അംശം പാറനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീനിവാസൻ െക s/o

 Late  േഗാപാലൻ   ൈകപത്  വീട,  പാറനർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് രമ , ൈകപത് വീട, പാറനർ പി ഒ ,

േബാധിപിച അേപകയിൽ   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 02-03-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2 -5860/ 2021 19-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ഉണികളം അംശം പനർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലി വി s/o Late കഞട

ി  ഏഴവളപിൽ വീട,ഉണികളം പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ൈസഫദീൻ , സന മൻസിൽ, ഞാറെപായിൽ,  ഉണികളം പി

ഒ , േബാധിപിച അേപകയിൽ    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    08-06-2021  -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 പതാവതി െക ടി ഭാര് 53

2 ആരാധകമാർ  എം പി മകന 30

3 ആദർശ ആർ പി മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ സി ഭാര് 57

2 ജിജിന മകള 38

3 ഷിജിന െക മകള 34

4 ഷിബിത െക മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ ടി ഭാര് 67

2 ൈസഫദീൻ മകന 43

3 അബദൽ ജലീൽ മകന 40
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നമര:സി 2 -6155/2021 19-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില   രാേരാത്അംശം രാേരാത് േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ s/o Lat

e ബാലകഷൻ നായർ  പതിേയാടകണി വീട ,താമരേശരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ലത െക സി , പതിേയാടകണി വീട

,താമരേശരി പി ഒ , േബാധിപിച അേപകയിൽ    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-12-1999  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2 -6146/ 2021 19-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി അംശം തിരവമാടി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയരാജൻ

െകാടിയങൽ,   െകാടിയങൽ  വീട,  മകം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സതി , െകാടിയങൽ വീട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-07-2020 -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 കമലാകി 'അമ അമ 85

2 ലത െക സി ഭാര് 56

3 സഞയ പി ആർ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതി ഭാര് 49

2 അശ്തി രാജ മകള 25

3 അശ്ിൻ  രാജ മകന 19

4 ചിനമാള അമ 79
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നമര:സി2 -6149/ 2021 19-07-2021
 
  താമരേശരി താലകില   രാേരാത് അംശം െചമ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൽ സലാ

ം കറപൻെതാടകയിൽ കറപൻെതാടകയിൽ വീട ,പരപൻ െപായിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റംല ,

കറപൻെതാടകയിൽ വീട ,പരപൻ െപായിൽ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   02-12-2005 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര

താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  3 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 -3727/ 2021 04-06-2021
 
 താമരേശരി താലകില  ശിവപരം അംശം മങാട് േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരകാർ െക s/o (L

)  ഇബാഹിം  ഹാജി   േകാമേചരി  വീട,  മങാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വിേലജില   പേരതനെറ മകൻ മിദലാജ െക , േകാമേചരി

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-06-2009  -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 ഇബാഹിം അചന 75

2 പാതമ അമ 65

3 റംല ഭാര് 40

4 മഹമദ റിഷാദ എം ടി മകന 23

5 മഹമദ റസൽ എം ടി മകന 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഖിയ ഭാര് 55

2 റജ ന  പി എ മകള 31

3 മിദലാജ െക മകന 29

4 അംജദഖാൻ െക മകന 21
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നമര:സി2 -5856/ 2021 15-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കിനാല൪  അംശം മണകര േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി 'അമ

w/o Late ശീധരൻ നായർ   പതിേയടത് വീട ,കിനാലർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതയെട മകന ശീേലഷ , താെഴ പതിേയടത്

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-12-2020  -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:സി2 -6027/ 2021 16-07-2021
 
  താമരേശരി  താലകില   കടരഞി അംശം കടരഞി േദശത്   താമസിച വരെവ അനരിചേപായ  പരേമശ്ൻ

ഒഴകയിൽ വീട ,പവാറൻേതാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബാലകഷൻ , ഒഴകയിൽ വീട ,പൂരാംപാറ പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-1992 -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 -6156/ 2021 19-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില   രാേരാത് അംശം െവഴപർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ശീധരൻ s/o Lat

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേലഷ മകന 40

2 ശീേജഷ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകികടി ഒ പി മകള 74

2 ദിവാകരൻ ഒ പി മകന 70

3 െപാനമ ഒ പി മകള 72

4 ബാലകഷൻ ഒ പി മകന 67

5 ദാേമാദരൻ ഒ പി മകന 64

6 രാജ ഒ പി മകന 62

7 രവി ഒ പി മകന 60

8 മണി ഒ പി മകന 58

9 മിനി ഒ പി മകള 55
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e േകളപൻ  ചപങാേതാടതിൽ വീട ,താമരേശരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േദേവശൻ , പതൻപരയിൽ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-11-2020 -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 -6157/ 2021 19-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില   രാേരാത് അംശം െചമ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ െക അഹമദേകാ

യ  േമതൽെതാടകയിൽ  വീട ,പരപൻെപായിൽ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഫിയ , േമതൽെതാടക

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-04-1980 -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 -5858/ 2021 13-07-2021
 
  താമരേശരി  താലകില   കിഴേകാത്അംശം എേളറിൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമ s/o

േകായാമടി   കരമാകണി  വീട  ,വലിയപറമ്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവി പി ഭാര് 78

2 സഭാഷിണി പി ടി മകള 68

3 േദേവശൻ മകന 60

4 സതീശൻ മകന 56

5 സാബ മകന 53

6 ൈഷജ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ ഭാര് 63

2 സറീന മകള 48

3 ഹസീന മകള 43

4 മമ സേഹാദരൻ 80

5 േമായിൻ സേഹാദരൻ 67

6 അബദൽ മജീദ സേഹാദരൻ 59

7 അബദൾ സലീം സേഹാദരൻ 56

8 സൈബദ സേഹാദരി 67
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മറിേയാമ , കരമാകണി

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2002 -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 -5859/2021 13-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ഉണികളംഅംശം ഉണികളം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസനി w/o Late

ബാലൻ  എടവലകണി വീട ,എകരൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതയെട മകള സിത , കമേഞരി വീട ,താനർ പി ഒ , േബാധിപിച

അേപക   ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    22-05-2021  -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:സി 2 -5862/ 2021 13-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില ഉണികളം അംശം ഉണികളം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ s/o Lat

e േഗാവിനൻ നായർ  ചങനംെകാലത്  വീട ,ഏകരൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വിേലജില   പേരതനെറ മകന സധീഷ , െമാകായികൽ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-02-1993 -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 മറിേയാമ ഭാര് 54

2 സൽമത് മകള 41

3 മഹമദലി മകന 38

4 അബദൽ റഷീദ മകന 36

5 സഫിയ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിത മകള 42

2 രമ് മകള 40
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാന ഭാര് 64

2 സനിൽകമാർ മകന 47

3 സധീഷ മകന 43
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 6389/ 2021 01-10-2021
 
  താമരേശരി താലകില   കാനലാട അംശം കാനലാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ

പാറചാലിൽ  വീട  വയലട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് മാധവി , പാറചാലിൽ വീട വയലട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2018 -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:സി 2 -6388/ 2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കിഴേകാത്അംശം വലിയപറമ് േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇമിചിെപരവൻ

s/o (േലറ് ) രാര  െവളിലാടേപായിൽ   വീട വലിയപറമ് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ൈഷജിത് , െവളിലാടേപായിൽ   വീട

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-2017 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവി ഭാര് 58

2 രതീഷ മകന 39

3 ജേയഷ മകന 37

4 പജിേലഷ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണി ഭാര് 64

2 റീന മകള 45

3 ബിന മകള 44

4 വിജി മകള 41

5 ൈഷനി മകള 40

6 ൈഷജിത് മകന 38
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നമര:സി 2 -4479/ 2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   തിരവമാടിഅംശം തിരവമാടി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണിെകാറൻ s/

o (േലറ്  )െകാറൻ  േതറപറമത്  വീട തിരവമാടി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന മധ ടി െക , േതറപറമത്  വീട

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-12-2016  -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 -4481/ 2021 01-10-2021
 
  താമരേശരി  താലകില   തിരവമാടി  അംശം   െചറപ േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം  എ

ൻ കഷണൻകടി  s/o  (േലറ്  )  നാരായണൻ  മടചിറകൽ വീട മകം പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന അജിത് കമാർ ,

മടചിറകൽ വീട മകം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-01-2013 -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:സി 2 -4485/ 2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകാടവളി അംശം െകാടവളി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീജ w/o (േലറ

്  )  െമായതീൻ  കെയാടിയിൽ വീട  െകാടവളി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടവളി വിേലജില   പേരതയെട മകന ബഷീർ ,

ഇരമേങാടപറമത് വീട െകാടവളി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െകാടവളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േവലായധൻ മകന 63

2 നാരായണി മകള 60

3 സബഹണ്ൻ മകന 59

4 ബാലൻ െക മകന 50

5 ശാന ടി െക മകള 47

6 മധ ടി െക മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമ ഭാര് 74

2 അജിത് കമാർ മകന 41

3 അഖിേലഷ കമാർ മകന 34
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അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2019  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ മകള 64

2 നഫീസ ഇ പി മകള 59

3 ഫാതിമ മകള 57

4 ബഷീർ മകന 54

5 നാസിർ ഇ പി മകന 52

6 അഷറഫ ഇ പി മകന 48

11582 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -5865/2021 16-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കിനാല൪ അംശം മണകര േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ ഇ s/o Late

േശഖരൻകടി നായർ  െനലിയാടികണി വീട ,കിനാലർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലതിക , െനലിയാടികണി വീട

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-11-2020  -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 -6026/ 2021 16-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കടരഞി അംശം കടരഞി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവസ് s/o Lat

e  േതാമസ   സതികാട്  വീട  ,പവാറൻേതാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ പേതാസ ,

സതികാട് വീട ,പവാറൻേതാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-01-2021 -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 -6024/ 2021 16-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കടരഞിഅംശം കടരഞി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻ എൻ ആർ s/

o  Late  രാമൻ   െനലായി  വീട  ,മഞകടവ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാേജഷ  ആർ , െനലായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലതിക ഭാര് 53

2 ശിശില മകള 29

3 കീർതന എസ എൻ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പേതാസ സേഹാദരൻ 61
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വീട ,മഞകടവ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2021 -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:സി 2 -6022/ 2021 16-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില   നരികനിഅംശം േനടിയനാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതേമയി w/o Lat

e തറേവയികടി   ഭരണിപാറകെപായിൽ വീട ,നരികനി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതയെട മകന അബബകർ എം െക ,

ഭരണിപാറകെപായിൽ വീട ,നരികനി പി ഒ ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-12-2016 -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:സി 2 -6020/ 2021 16-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകാടവളിഅംശം െകാടവളി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായതീൻ

അരീേകാടകാവിൽ വീട ,മാനിപരം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതനെറ മകന സാദിഖ , അരീേകാടകാവിൽ വീട ,മാനിപരം പി ഒ ,

േബാധിപിച  അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-1998 -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 ശാരദ ഭാര് 54

2 രാേജഷ ആർ മകന 36

3 സേരഷ എൻ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബബകർ എം െക മകന 66

2 അബറഹിമാൻ മകന 59

3 ഇമിചി ആയിഷ എം െക മകള 58

4 മഹമദ എം െക മകന 54

5 കദീജ മകള 49

6 അബദൽ അസീസ സി പി മകന 48
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നമര:സി 2 -6019 / 2021 16-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകാടവളി അംശം െകാടവളി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയ w/

o മഹമദ ഷരീഫ  കാവിലമാരത് വീട,െകാടവളി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ മഹമദ ഷരീഫ ,

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   31-10-2016 -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:സി 2 -6018/ 2021 16-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകാടവളി അംശം െകാടവളി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ

െക s/o Late രാമൻ  കഴികണതിൽ വീട ,െകാടവളി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഖിേലഷ െക എൻ ,

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-03-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ ഭാര് 60

2 റസിയ മകള 50

3 സഹറ മകള 47

4 ബഷീർ മകന 46

5 സാദിഖ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ ഷരീഫ ഭരതാവ 60

2 മഹമദ റിയാസ മകന 30

3 സൽമാബി മകള 27

4 സൗദാബി മകള 27

5 സൈഹൽ മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത ടി ഭാര് 44

2 അഖിേലഷ െക എൻ മകന 29

3 അജിന െക എൻ മകള 21
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നമര:സി 2 -8300/ 2021 20-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പതപാടി അംശം  പതപാടി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിനമ മാതയ എന

ന ആലീസ മാതയ  എടാടകേനൽ വീട ,ൈമലളാംപാറ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  വിേലജില    പേരതയെട  മകന ജബിേമാൻ  മാതയ  ,

എടാടകേനൽ വീട ,ൈമലളാംപാറ പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-2019 -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:സി 2 -6163/ 2021 19-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കടരഞി അംശം കടരഞി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ എ എം s/

o ൈമകിൾ  അറവനാനികൽ വീട,കമാറ ബസാർ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എൽസി , അറവനാനികൽ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2021 -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 തങമ മാതയ മകള 60

2 സണി മകന 56

3 ജാൻസി മാതയ മകള 53

4 േഷർളി മാതയ മകള 51

5 മിനി മാതയ മകള 47

6 ജബിേമാൾ േതാമസ മകള 45

7 ജബിേമാൻ മാതയ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൽസി ഭാര് 62

2 അഞ േതാമസ മകള 32

3 ചിഞ േതാമസ മകള 31
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2-6164/ 2021 17-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി അംശം തിരവമാടി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ s/o

Late െകാെചറകൻ  ഉമകാട് വീട ,ആനകാംെപായിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വിേലജില   പേരതനെറ  മകന രാേജനപസാദ  ,

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-02-2020  -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 -6241/ 2021 19-07-2021
 
  താമരേശരി താലകില   പനങാട അംശം പനങാട േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രമ െക വി w/o

ബാബരാജ  ഒതേയാതമൽ വീട ,വേടാളി ബസാർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    വിേലജില    പേരതയെട  ഭരതാവ  ബാബരാജ  ,

ഒതേയാതമൽ വീട ,വേടാളി ബസാർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-09-2017 -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:സി 2 -6238/ 2021 19-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ഉണികളം അംശം ഉണികളം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ െക പി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതമ ഭാര് 62

2 രാേജനപസാദ മകന 46

3 ബിന ശശിധരൻ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാബരാജ ഭരതാവ 55

2 അരൺ കിേഷാർ മകന 27

3 അഭിരാമി മകള 22
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s/o  Late  ഉൈസൻ  വാേകരി  വീട  ,എം  എം  പറമ്  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിജാർ , വാേകരി വീട , എം

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

റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം   പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2021 -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 2 -6161/ 2021 19-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി അംശം മരകാടപറം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സേരാജിനി

 അമ  w/o Late ദാേമാദരൻ നായർ  ചിങിനിെതാടികയിൽ വീട ,തിരവമാടി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതയെട മകന

ഗേണഷ ബാബ , ചിങിനിെതാടികയിൽ വീട ,തിരവമാടി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-01-2009  -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 -7321/ 2021 31-08-2021
 
 താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള   ഒളകര വീട ,തിരവമാടി

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തിരവമാടി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൾ സതാർ ,  ഒളകര വീട  ,തിരവമാടി  ,  േബാധിപിച അേപക

തിരവമാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-12-2000  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ബീവി ഭാര് 57

2 ഷിനീജ മകന 39

3 ഷിജില മകള 36

4 ഷിജാർ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകമാർ മകന 70

2 വസനകമാരി മകള 67

3 സേലഖ മകള 65

4 ഗേണഷ ബാബ മകന 59

5 ഷർമിള മകള 57

6 സീന മകള 54
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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 -7323/ 2021 31-08-2021
 
 താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി എ  േതാമസ  െവടികളങര വീട

്  ,പനകൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരവമാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഏലിയാമ മാതയ , താഴതപറമിൽ വീട ,പനകൽ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-09-1995 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി

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 -7317/ 2021 31-08-2021
 
 താമരേശരി താലകില   നരികനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ  നടെവാടിയിൽ വീട

,നരികനി പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നരികനി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മീനാകി , നടെവാടിയിൽ വീട ,നരികനി പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2013  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ ഭാര് 73

2 അബൾ സതാർ മകന 57

3 ഹാജറ മകള 52

4 മജീദ മകന 49

5 അൈസനാർ ഒ എ മകന 44

6 ഹാരിസ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലിയാമ മാതയ മകള 81

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീനാകി ഭാര് 60

2 ജയൻ െക പി മകന 37

3 ജയശീ മകള 34

09th November 2021Revenue Department11589
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -7318/ 2021 31-08-2021
 
 താമരേശരി താലകില   നരികനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകായകടി  പളകാപറമിൽ  വീട

,പനിേകാടർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നരികനി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സാജിദ ടി െക , പളകാപറമിൽ  വീട ,പനിേകാടർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-03-2021 -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:സി 2 -7464/2021 23-09-2021
 
  താമരേശരി  താലകില   നരികനി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസ  േവങാകനമൽ വീട,

പനിേകാടർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നരികനി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പാതമ , േവങാകനമൽ , േകാേടാളി , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-2011  -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 -7319/ 2021 31-08-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ പി പി ഭാര് 63

2 ഈദസാദത് മകന 43

3 ഹസത് ടി െക മകള 41

4 സാജിദ ടി െക മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ ഭാര് 73

2 കദീജ മകള 52

3 ജമീല മകള 46
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 താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ  വയലാമണിൽ  വീട

,ആനകാംെപായിൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തിരവമാടി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജിതിൻ ,  വയലാമണിൽ  വീട

,ആനകാംെപായിൽ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   തിരവമാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-11-2008 -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 -7361/ 2021 31-08-2021
 
  താമരേശരി  താലകില   േകാടേഞരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസ  കിഴകയിൽ വീട

,ശാനിനഗർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിനീഷ െക വി , കിഴകയിൽ വീട ,ശാനിനഗർ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-2017 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ ഭാര് 72

2 ഷീല മകള 54

3 േതാമസ മകന 51

4 ജയേമാൾ മകള 48

5 ജിതിൻ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടിനേമാൾ െക വി മകള 40

2 വിനീഷ െക വി മകന 35 -
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -4488/ 2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ശിവപരം അംശം ഇയാട േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലാകി അമ w/o (േലറ

്  )  േകളകടി  നായർ  നീേറാറചാലിൽ വീട  ഇയാട പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട  മകള ശാന ,  കപളി  നനണ പി  ഒ  ,

േബാധിപിച അേപക    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-07-2006  -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 -4586/ 2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ഉണികളം അംശം ഉണികളം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകളപൻ നായർ s/

o (േലറ് ) രാമൻ നായർ  കരവാറകനമൽ വീട എകരൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ബാലകഷണൻ , കരവാറകനമൽ

വീട  എകരൽ പി  ഒ  ,  േബാധിപിച  അേപക  മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-1980 -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 - 4711/ 2021 01-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവി മകള 64

2 ശാന മകള 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി ഭാര് 84

2 രാജൻ മകന 63

3 വിജയലക്മി മകള 57

4 ബാലകഷണൻ മകന 53

5 വിേനാദ െക െക മകന 48

6 ഷീജ െക െക മകള 44
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 താമരേശരി താലകില   വാവാട അംശം എരേഞാണ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിപാതമ

w/o(േലറ്  )  േപാകർ  ആലപറായിൽ വീട  വാവാട പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന ഹസയിൻ എ പി , ആലപറായിൽ വീട

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-2012  -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 -4714/ 2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   രാേരാത്അംശം െവഴപർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമല w/o (േലറ് ) രാര

ു  ആലപടിമൽ വീട താമരേശരി പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള ഉഷ , ആലപടിമൽ വീട താമരേശരി പി  ഒ ,  േബാധിപിച

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

10-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശിയായി  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-4720/ 2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകാടവളി  അംശം െകാടവളി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദള s/

o (േലറ്  )  അബഹാജി  കപാരത് വീട െകാടവളി പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകള മാജിദ െക പി , വളപിൽ വീട പടനിലം പി ഒ ,

േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ മകള 79

2 പാതമ മകള 76

3 ഹസയിൻ മകന 72

4 സൈലമാൻ മകന 60

5 ഫാതിമ (മരണെപട മകെൻറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 69

6 മജീബ റഹാൻ (മരണെപട മകെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 49

7 ജലാലദീൻ (മരണെപട മകെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 46

8 ഉമകൽസ  (മരണെപട മകെൻറ മകൾ ) പൗതി 43

9 റംല എ പി   (മരണെപട മകെൻറ മകൾ ) പൗതി 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ മകള 53
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ടിയാന    30-11-2020  -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 സൈബദ ഭാര് 55

2 ഫസീല െക പി മകള 30

3 നിസാമദീൻ മകന 25

4 മാജിദ െക പി മകള 21
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2-7856/ 2020 06-09-2021
 
  താമരേശരി  താലകില   േകാടേഞരി അംശം േകാടേഞരി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  ജ

െ  സകറിയ  പളിനാനത്  വീട  ,േവളംേകാട  പി   ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാസ സറിയ ,

പളിനാനത് വീട ,േവളംേകാട , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-03-2002  -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 -6025/ 2021 16-07-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കടരഞി അംശം കടരഞി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ s/o Lat

e  ഔേസപ്   സതികാട്  വീട  ,പവാറൻേതാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതനെറ മകന പേതാസ , സതികാട് വീട

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-11-2006 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശിയായി  താെഴ പറയനയാൾ  മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാളി സറിയ മകള 55

2 െജസി മകള 53

3 േജാസ സറിയ മകന 51

4 േജായസി േടാമി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പേതാസ മകന 61
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -4777/ 2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കിഴേകാത് അംശം കിഴേകാത് േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി w/o

(േലറ്  )  ചന  െവളാരമാറമലയിൽ വീട കിഴേകാത് പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള ഭാനമതി വി എം , െവളാരമാറമലയിൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-01-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി

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 -4778/ 2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കിഴേകാത് അംശം കിഴേകാത് േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   േവലായധ

ൻ s/o  (േലറ്  )  േകള  െവളാരമാറമലയിൽ വീട  കിഴേകാത്ന പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്  ഭാനമതി  വി  എം  ,

െവളാരമാറമലയിൽ വീട കിഴേകാത്ന പി ഒ , േബാധിപിച അേപക മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-2016 -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 -3723/ 2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി അംശം ടി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിബി േജാർജ് s/o (േലറ

്  )വർകി   തറകേനൽ  വീട  തിരവമാടി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാനമതി വി  എം മകള 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാനമതി വി എം ഭാര് 61

2 മേനാജ മകന 45

3 സേനാഷകമാർ മകന 42

4 ഗിരീഷകമാർ മകന 39
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ലീന , തറകേനൽ വീട തിരവമാടി പി ഒ

,  േബാധിപിച  അേപക    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനരമാർ   താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 -3732/ 2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പതരഅംശം പതർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   കല്ാണി w/o (േലറ് )

േഗാപാലൻ  അരീപറത് വീട പതർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന ശീനിവാസൻ , അരീപറത് വീട പതർ പി ഒ , േബാധിപിച

അേപക      മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

09-11-2019 -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:സി 2 -3733/ 2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ശിവപരംഅംശം ശിവപരം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി w/o മാധവൻ

 മലയിൽ വീട കരിയാതൻകാവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന ഷിജി , മലയിൽ വീട കരിയാതൻകാവ പി ഒ , േബാധിപിച

അേപക  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-

12-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീന ഭാര് 45

2 അലൻ സിബി മകന 18

3 അതൽ സിബി മകന 16

4 അലകസ സിബി മകള 6

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീനിവാസൻ മകന 66

2 വിേനാദിനി മകള 57

3 സേരഷകമാർ എ മകന 55

4 ജയശീ (മരണെപട മകെൻറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 55

5 ജിമിൽ എ  (മരണെപട മകെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 29

6 വിമിൽ എ  (മരണെപട മകെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 27
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 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 പഷപ മകള 49

2 റീന മകള 47

3 ഷിജി മകന 43

4 മാധവൻ ഭരതാവ 80
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര: സി 2 -3745/ 2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ഉണികളം അംശം പനർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിന w/o (േലറ്

)കടിഹസൻ  വടേകാത്െപായിൽ വീട ഉണികളം പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള ആയിശ , കരിങാളിമൽ വീട ഉണികളം പി ഒ

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

ടിയാന    06-02-2014  -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 -3747/ 2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ഉണികളം അംശം ഉണികളം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ s/o (േലറ് )

നാരായണൻ നായർ  കരിേനാറമൽ വീട ഏകരൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന രഞിത് , കിഴേകെചേറാത് വീട

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-10-1998 -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 -3749/ 2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   രാേരാത്അംശം കരിങമണ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയ w/o (േലറ്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിശ മകള 71

2 കദീജ മകള 68

3 അബബകർ സേഹാദരൻ 77

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമതി െക ഭാര് 59

2 രഞിത് െക മകന 41

3 രഞിനി െക മകള 36
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) ഇമിചിമഹമദ  പതൻപരയിൽ താമരേശരി   പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്     വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള കദീജ , കരിമാലകന് കടതായ പി ഒ ,

േബാധിപിച  അേപക       മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2018  -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 -3840/ 2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   നരികനിഅംശം െനടിയനാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലാമണി അമ

കനംപാറയിൽ വീട നരികനി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്     വിവിധ    ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന ജയേദവൻ പി ,  ശീവൽസം നരികനി പി ഒ ,  േബാധിപിച

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

08-2020  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 -3845/ 2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കടരഞി അംശം കടരഞി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ s/o വർകി

 ചിരിയംകണതിൽ വീട കകാടംെപായിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്           വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്  എൽസമ ,  ചിരിയംകണതിൽ വീട

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-1996 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ മകള 53

2 റംല മകള 47

3 അസ മകള 43

4 അബദ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയേദവൻ പി മകന 56

2 രഘനാഥ െക മകന 53

3 ലീന മകള 49
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൽസമ ഭാര് 51

2 േറാബിൻസ േതാമസ മകന 32

3 േറാജി േതാമസ മകള 30
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-7432/2021 21-09-2021
 
  താമരേശരി  താലകില   െനലിെപായില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഭാഷ കമാർ  പത

ൻ  പരകൽ  വീട  മീമടി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതെൻറ  ഭാര് വിജയമ  പതൻ പരകൽ വീട മീമടി പി ഒ േബാധിപിച അേപക

െനലിെപായില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതിവന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 25-11-2020-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:സി2-7450/2021 17-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   നരികനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ  ഈങാപാറായിൽ വീട

പനിേകാടർ പി ഒ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന അബദൽ മജീദ ഇ പി , ഈങാപാറായിൽ വീട പനിേകാടർ പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    30-03-2021-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:സി2-7349/2021 31-08-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയമ ഭാര് 53

2 സൗമ് പി എസ മകള 29

3 ധന് പി എസ മകള 25

4 ഐശര് പി എസ മകള 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ മകള 56

2 അബദൽ മജീദ ഇ പി മകന 50

3 സഹറ മകള 49

09th November 2021Revenue Department11603
____________________________________________________________________________________________________________________________
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 താമരേശരി താലകില   ശിവപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൗദാമിനി നായർ  കിഴകയിൽ വീട

്  കരമല പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന രാേഗഷ നായർ കിഴകയിൽ വീട കരമല പി ഒ േബാധിപിച അേപക ശിവപരം

വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന 17-06-2021-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7324/2021 31-08-2021
 
 താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ ടി എം  േതവർകേനൽ വീട

തിരവമാടി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് വതമ മാതയ േതവർകേനൽ വീട തിരവമാടി പി ഒ േബാധിപിച അേപക

തിരവമാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021-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:സി2-7332/2021 21-09-2021
 
  താമരേശരി  താലകില   െകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാബിറ  േചാലകര വീട

െകാടവളി  പി  ഒ   എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട ഭരതാവ അബദൾറസാക് േചാലകര വീട െകാടവളി പി ഒ േബാധിപിച അേപക

െകാടവളി  വിേലജ  ഓഫീസര  മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വനറിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ   01-05-2021-ൽ    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 രാേഗഷ നായർ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതമ മാതയ ഭാര് 58

2 േഡാണമരീന മാതയ മകള 31

3 േഡാണിയആനിൻ മാതയ മകള 28

4 ഡിയഅൽേഫാൻസ മാതയ മകള 25
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നമര:സി2-7350/2021 31-08-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ശിവപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരിയാളൻ  െതങിനകനമൽ വീട

കരമല പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകള നാരായണി െതങിനകനമൽ വീട കരമല പി ഒ  േബാധിപിച അേപക ശിവപരം

വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 25-05-1997-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7331/2021 21-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലി  വരടായി വീട തിരവമാടി പ

ി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന അബബകർ  വരടായി വീട തിരവമാടി പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   തിരവമാടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-1979-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:സി2-7320/2021 31-08-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബദൾറസാക് ഭരതാവ 53

2 ഷംസിറജീന മകള 27

3 ൈസനബ അമ 73

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തനിയായി ഭാര് 98

2 നാരായണി മകള 65

3 ഭരതൻ എം പൗതൻ 49

4 ജയശീ എ പൗതി 48

5 ഗിരീഷ എം പൗതൻ 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബബകർ മകന 69

2 അവഉമ മകള 59

3 മറിയം മകള 55

09th November 2021Revenue Department11605
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This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



 
 താമരേശരി താലകില   പതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ബഷീർ ക്  കനമൽ വീട പത

ർ  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് റഹത് കനമൽ വീട പതർ പി ഒ േബാധിപിച അേപക  പതര വിേലജ

ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

08-2019-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഹത് ഭാര് 40

2 ഫാതിമ നിഹാല മകള 17

3 കദീജ നദിയ മകള 11

4 മഹമദ മസമിൽ മകന 8

5 കഞമഹമദ ഹാജി അചന 81
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:- സി 2 -3846/ 2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പതര അംശം ടി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൽ വാഹിദ  വി െക s/

o അബറഹമാൻ  വാരിയംകണി വീട ഓമേശരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്                   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള ഷഹാന െഷറിൻ വി െക , വാരിയംകണി

വീട  ഓമേശരി  പി  ഒ  ,  േബാധിപിച  അേപക   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-03-2021 -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:സി 2 -4338/ 2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കിഴേകാത് അംശം കിഴേകാത് േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലകടി s/

o (േലറ്  ) െചറിേയകൻ  പതിേയടത് വീട കിഴേകാത് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്              വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള രജനി , പതിേയടത്

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2011 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ഭാര് 53

2 സനീറ മകള 35

3 മഹസിന മകള 29

4 ഷഹാന െഷറിൻ വി െക മകള 26

5 അൻഷിഫ റഹാൻ വി െക മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാരി മകള 60

2 രജനി മകള 55

3 സജാത മകള 53

4 ഉഷാകമാരി മകള 48

5 മിനി മകള 44
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നമര:സി 2 -3369/ 2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി അംശം തിരവമാടി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ എ െജ s/

o  േജാസഫ   അടകാപാറ  വീട  മതപൻപഴ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന പിൻസ മാതയ  ,  അടകാപാറ വീട

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2019 -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 -10539/ 2021 01-10-2021
 
  താമരേശരി  താലകില    നരികനി  അംശം  നരികനി  േദശത്   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   വി  ആർ

േഗാപാലൻകടി നായർ  െതേചാട്  വീട നരികനി പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ചനമതി ടി , െതേചാട് വീട നരികനി പി ഒ

,  േബാധിപിച  അേപക      മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-04-2016  -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 -3844/ 2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കടരഞി അംശം കടരഞി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാേകാ എം ടി s/

o (േലറ് ) േതാമസ  മംഗരകിഴകയിൽ   വീട കളരാമടി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന േജ്ാതിഷ ചാേകാ , മംഗരകിഴകയിൽ

വീട  കളരാമടി  പി  ഒ  ,  േബാധിപിച അേപക    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി മാതയ ഭാര് 64

2 െറനി േമാൾ മകള 43

3 െറൻസ േതാമസ മകള 41

4 പിൻസ മാതയ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനമതി ടി ഭാര് 54

2 ശിൽപ ജി നായർ മകള 30

3 അതൽ സി ജി മകന 24
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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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിലി ചാേകാ ഭാര് 63

2 ദീപ ചാേകാ മകള 41

3 േജ്ാതിഷ ചാേകാ മകന 39

4 േജ്ാതി ചാേകാ മകള 33
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-7707/2021 12-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   നരികനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഒ െക  ഒടവൻകനമൽ വീട

്  നരികനി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന അസം ഒ െക  ഒടവൻകനമൽ വീട നരികനി  േബാധിപിച അേപക   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-06-2021-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:സി2-7446/2021 17-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പനങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ റസാഖ  മീതെലപാത് വീട

് വേടാളി ബസാർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ഷാനിസ എം പി  മീതെലപാത് വീട വേടാളി  ബസാർ പി ഒ  േബാധിപിച

അേപക   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7366/2021 21-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഹിയ ഒ െക ഭാര് 59

2 സാജിദ ഒ െക മകന 39

3 ജസീല മകള 36

4 അസം ഒ െക മകന 34

5 അസ്ിo ഒ െക മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ ഭാര് 58

2 ഷാനിസ എം പി മകന 39

3 ലീനത് മകള 37

4 ഹംനത് എം പി മകള 31
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 താമരേശരി താലകില   പനങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരൻ എം  താെഴെചമായി വീട

വേടാളി ബസാർ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകള ലിഷ ടി സി  താെഴെചമായി വീട വേടാളി ബസാർ പി ഒ   േബാധിപിച അേപക

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2021-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:സി2-7437/2021 21-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ഉണികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െവളായി  കണിലാതട് വീട ഏകര

ൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ  മകള സേരാജിനി   കണിലാതട്  വീട  ഏകരൽ പി  ഒ   േബാധിപിച  അേപക

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-07-2001-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:സി2-7493/2021 21-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പനങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായതി  മറകാലയിൽ വീട പനങാട

്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന കഞിപേര്യി    മറകാലയിൽ വീട  പനങാട പി  ഒ   േബാധിപിച അേപക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാലതി ഭാര് 59

2 ലസിത  ടി സി മകള 37

3 രതില ടി സി മകള 32

4 ലിഷ ടി സി മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവി മകള 69

2 ദാകായണി മകള 67

3 ശാരദ മകള 65

4 േവലായധൻ മകന 63

5 കല്ാണി മകള 60

6 സേരാജിനി മകള 57

7 കഷൻ മകന 54

8 ബിജ മകെന ഭാര് 49

9 ബിന പൗതി 46
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മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-12-2013-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:സി2-7729/2021 23-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ഉണികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണിമാധവൻ നായർ  കരവാറ വീട

്  ഉണികളം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ഷാജി  കരവാറ വീട ഉണികളം പി  ഒ  േബാധിപിച അേപക    മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  26-08-2007-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:സി2-7712/2021 23-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പനങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻ സി എം  െചറിയമഠതിൽ വീട

്  പനങാട പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന അജിതപസാദ പി  െചറിയമഠതിൽ വീട നിർമൂർ പനങാട പി ഒ  േബാധിപിച

്ച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

02-2017-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 ആയിഷ ഭാര് 70

2 കഞിപേര്യി മകന 56

3 അബൾ ഹമീദ മകന 51

4 നഫീസ മകള 47

5 സഫിയ മകള 46

6 മറിയം മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല ഭാര് 67

2 ഷാജി മകന 48

3 സിത മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:സി2-7668/2021 23-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   രാേരാത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ  െചട്ാoകണി വീട

താമരേശരി പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള സൈലഖ  ആനപാറെപായിൽ വീട  ഈങാപഴ   േബാധിപിച  അേപക

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 11-04-2006-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:സി2-7724/2021 23-09-2021
 
  താമരേശരി താലകില   ഉണികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാധരൻ  കകാടമൽ വീട

ഉണികളം പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത ബി  കകാടമൽ വീട ഉണികളം പി ഒ  േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  28-06-2021-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. 

1 േദവി ഭാര് 76

2 അജിതപസാദ പി മകന 54

3 സനിൽ കമാർ പി മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മസ മകന -

2 ആമിന മകള -

3 സൈലഖ മകള -

4 മറിയ മകള -

5 കദീജ മകള -

6 ഖദീജ (മരണെപട മകെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് -

7 ഷമീർ (മരണെപട മകെൻറ മകൻ) പൗതൻ -

8 നദീറ (മരണെപട മകെൻറ മകൾ) പൗതി -

9 ഷാജിർഅലി (മരണെപട മകെൻറ മകൻ) പൗതൻ -

10 സാഹിറ (മരണെപട മകെൻറ മകൾ) പൗതി -

11 പാതമ (മരണെപട മകെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് -

12 െസറിന (മരണെപട മകെൻറ മകൾ) പൗതി -

13 ഫിേറാസ (മരണെപട മകെൻറ മകൻ) പൗതൻ -

14 ബഷറ (മരണെപട മകെൻറ മകൾ) പൗതി -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:സി2-7636/2021 23-09-2021
 
  താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ്  മഖാലയിൽ വീട

് പലരാംപാറ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് കതീന  മഖാലയിൽ വീട പലരാംപാറ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക      മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  16-05-1993-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. 

 

1 ഗീത ബി ഭാര് 54

2 പിയങ ജി ഗംഗാധരൻ മകള 32

3 ദീപക ജി ഗംഗാധരൻ മകന 24

4 ദിബിൻ ജി  ഗംഗാധരൻ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കതീന ഭാര് 61

2 ജിഷ േജാർജ് മകള 43

3 മഞഷ േജാർജ് മകള 40

4 ലിറിഷ േജാർജ് മകള 33
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NOTICE

 
നമര:സി2-7666/2021 23-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ഒ േജാസഫ  മനതാനത് വീട

് മതപൻപഴ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന എം െജ െബനി  മനതാനത് വീട മതപൻപഴ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-07-2002-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:സി2-7670/2021 23-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരൻ  കരമാരകഴിയിൽ വീട

മാനിപരം പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ചനമതി  കരമാരകഴിയിൽ വീട മാനിപരം പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   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:സി2-7671/2021 23-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയം ഭാര് 92

2 മാതയ മകന 58

3 ലിലി െസബാസ്ൻ മകള 55

4 െബനി എം െജ മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനമതി ഭാര് 67

2 റീത മകള 51

3 റീന മകള 49

4 റീജ മകള 45

5 റിജീഷ െക െക മകന 43

09th November 2021Revenue Department11615
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 താമരേശരി താലകില   െകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഹാജി എ െക  കരിമയി

ൽ  വീട  െകാടവളി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന മജീദ െക  കരിമയിൽ വീട െകാടവളി പി ഒ  േബാധിപിച

അേപക   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-

03-2018-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7691/2021 23-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പനങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി െക െക  കനത്കഴിയിൽ വീട

്  പനങാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന വിേനാദ  കനത്കഴിയിൽ വീട പനങാട പി ഒ  േബാധിപിച അേപക    മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-12-2019-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:സി2-7688/2021 23-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി  പനിരടിയിൽ വീട പതർ പി ഒ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന േദവദാസൻ  പനിരടിയിൽ വീട പതർ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൻ 15-03-2019-ല മരണെപടതായം പേരതയെട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതടി ഭാര് 75

2 സൈബദ ഇ െക മകള 65

3 അബൽറസാഖ എ െക മകന 58

4 മജീദ െക മകന 55

5 സകീന മകള 54

6 ജമീല െക മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജൻ മകന 64

2 വിജയൻ മകന 62

3 േകാമള മകള 60

4 സേരനൻ മകന 57

5 ആനനൻ മകന 54

6 വിേനാദ മകന 50
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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:സി2-7637/2021 23-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമകഷൻ  മേഡാണനിരവിൽ വീട

്  തിരവമാടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന രവീനൻ എം ആർ  മേഡാണനിരവിൽ വീട തിരവമാടി  േബാധിപിച അേപക

മഖാനിരംഅവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-07-1999-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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7714/2021 23-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബരാജ  പാേറാൽ വീട പതർ പി ഒ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ദീപ ടി എ  പാേറാൽ വീട പതർ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2021-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവദാസൻ മകന 61

2 േകാമളവലി മകള 60

3 അനിതഗംഗാധരൻ മകള 58

4 ഇനിര മകള 56

5 സേനാഷ കമാർ മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജഗത മകള 59

2 വതല മകള 55

3 സേലാചന മകള 54

4 രവീനൻ എം ആർ മകന 52

5 സദാനനൻ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദീപ ടി എ ഭാര് 44
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നമര:സി2-7713/2021 23-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   രാേരാത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഹനീഫ  ഇരടപറമിൽ വീട

് പരപൻേപായിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ അചന സൈലമാൻ ഇരടപറമിൽ  പരപൻേപായിൽ പി ഒ   േബാധിപിച അേപക

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-2013-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: സി2-7672/2021 23-09-2021
 
  താമരേശരി താലകില വാവാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപ  േചേലാണ വീട വാവാട പി ഒ

എനയാളെട  അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന ബാലസനരൻ  േചേലാണ വീട വാവാട പി ഒ  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2002-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശിയായി  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:സി2-7638/2021 23-09-2021
 
  താമരേശരി  താലകില   രാേരാത്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ അസീസ െജ റി

ജീനാൻെതാടകയിൽ  വീട  പരപൻെപായിൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ  മകന  മഹമദ  ആഷിഖ  െജ  റി

ജീനാൻെതാടകയിൽ വീട പരപൻെപായിൽ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-04-2021-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

2 കല്ാണി അമ 77

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈലമാൻ ഇരടപറമിൽ അചന 63

2 ൈസനബ എ ടി അമ 55

3 സജന ടി എ ഭാര് 33

4 ഹിനഫാതിമ മകള 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലസനരൻ മകന 61
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷാബി ഭാര് 46

2 മഹമദ ആഷിഖ െജ റി മകന 26

3 ഫിദ നിഷറിൻ െജൻ റി മകള 18

4 കഞിപാതമ അമ 77
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-7593/2021 23-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ഈങാപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അചതൻ നായർ  െകാടാരേകാത

് െപരമളി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന സേരഷ െക െക  െകാടാരേകാത് െപരമളി പി ഒ േബാധിപിച അേപക

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-11-2003-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:സി2-7550/2021  23-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കടരഞി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാനി  െകാലപിളിൽ വീട കടരഞ

ി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന െക എസ കര്ൻ  െകാലപിളിൽ വീട കടരഞി പി ഒ  േബാധിപിച അേപക

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-09-1993-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:സി2-7596/2021 23-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീധരൻ നായർ മകന 67

2 സേലാചന മകള 62

3 പതാവതി മകള 54

4 സമതി മകള 53

5 സേരഷ െക െക മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി മകള 70

2 െക എസ കര്ൻ മകന 66

3 സണി സകറിയാസ മകന 61

4 െഷലി സകറിയാസ മകള 55

5 ബിജി മകള 53
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  താമരേശരി  താലകില   തിരവമാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ  പളികത്  വീട

്  കമാരെനൂർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവക

ാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് അമിളി കനത്  പളികത് വീട കമാരെനൂർ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2021-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:സി2-7553/2021 23-09-2021
 
  താമരേശരി താലകില   കിനാല൪ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിെമായതി  ആലാട്  വീട

കിനാലർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ഖദീജ  ആലാട് വീട കിനാലർ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-11-2019-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:സി2-7563/2021 23-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കടരഞി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  പാറയിൽ വീട കടരഞി പി

ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന സകീർഹൈസൻ  പാറയിൽ വീട കടരഞി പി ഒ  േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-12-2014-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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിളി കനത് ഭാര് 34

2 അർജൻ പി മകന 14

3 അദിത്കഷ പി മകന 9

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ ഭാര് 79

2 സഹറ എ മകള 57

3 റസിയ എ മകള 55

4 ൈസനബ പി മകള 53

5 സകീന മകള 50

6 ഹാജറ എ മകള 49
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കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7576/2021 23-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കടതായ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകശവൻ നമതിരി ഇ  ഇളമന ഇല

ം  മാനാംകന്  ൈമകവ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന ശീധരനണി ഇ  ഇളമന ഇലം മാനാംകന്  ൈമകവ പി ഒ

േബാധിപിച അേപക   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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7525/2021 23-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കടരഞി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീലാമ  കളപരകൽ വിട മഞകടവ

്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട ഭരതാവ കര്ാചൻ  കളപരകൽ വിട  മഞകടവ പി  ഒ   േബാധിപിച അേപക

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  25-05-2021-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:സി2-7569/2021 23-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റകിയ ഭാര് 62

2 സകീർഹൈസൻ മകന 47

3 സൈബദ മകള 42

4 ഫൗസിയ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസന ഭാര് 65

2 ശീധരനണി ഇ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കര്ാചൻ ഭരതാവ 65

2 ലവീന മകള 37

3 അതൽ കര്ൻ മകന 32
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 താമരേശരി താലകില   കടതായ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി എൻ െക  നാഗതാ

ൻ േകാടയിൽ വീട ൈമകാവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന സേരഷബാബ  നാഗതാൻ േകാടയിൽ വീട ൈമകാവ പി ഒ

േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന  18-06-2020-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില 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:സി2-7566/2021 23-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കടതായ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ ടി എം  െതൻമലയിൽ വീട

്  െതയപാറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന സാബ  െതൻമലയിൽ വീട െതയപാറ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-06-2007-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:സി2-7365/2021 21-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പതപാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലി സി െക  െചടിയാംകണി വീട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർതി മകള 63

2 സേരഷബാബ മകന 57

3 പഷ മകള 52

4 സഹേദവൻ മകന 49

5 ജയേറാഷണ മകള 46

6 സസിത മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാതയ മകന 66

2 േറാസമ മകള 64

3 െസലിൻ മകള 60

4 േജാസ മകന 59

5 േമരികടി മകള 57

6 സാബ മകന 54

7 ലാലി മകെന ഭാര് 50

8 ടിങിൾ ടി വിൽസൺ പൗതി 26

9 ഐവിൻ ടി വിൽസൺ പൗതൻ 24
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അടിവാരം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ഖദീജ  െചടിയാംകണി വീട അടിവാരം പി ഒ  േബാധിപിച അേപക    മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   19-10-2017-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ ഭാര് 61

2 നദീറ മകള 45

3 ഷമീർ പി െക മകന 42

4 ഷാജിർഅലി പി െക മകന 38

5 സാഹിറ പി െക മകള 34
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-7529/2021 23-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പനങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ  പവളതിൽ വീട പനങാട പ

ി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് താര  പവമളതിൽ വീട പനങാട പി ഒ  േബാധിപിച അേപക      മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  19-12-2010-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7679/2021 23-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനബ  പതർകഴിയിൽ വീട

മാനിപരം പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന െമായതീൻ  പതർകഴിയിൽ വീട  മാനിപരം  പി  ഒ   േബാധിപിച  അേപക

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  13-03-2009-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:സി2-7548/2021 23-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 താര ഭാര് 57

2 സിലി മകള 40

3 സിംന മകള 38

4 അഖിൽചന മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ െക െക മകന 71

2 െമായതീൻ മകന 65

3 ഇബാഹിം പി െക മകന 63

4 ബീവി മകെന ഭാര് 47

5 മഹമദ ജംഷിദ പൗതൻ 31

6 മഹമദ ജൈനസ പൗതൻ 29
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  താമരേശരി  താലകില   േകാടേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയമദ  െപായിൽ വിട

അടിവാരം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്  അലീമ  െപായിൽ വിട  അടിവാരം  പി  ഒ  േബാധിപിച അേപക   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    25-07-1994-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:സി2-7549/2021 23-09-2021
 
  താമരേശരി  താലകില    കടരഞി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അബൾറഹിമാൻകടി

െവളിലെപായിൽ  വീട  കമാറ  ബസാർ  പിഎം  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന മഹമദ വി , െവളിലെപായിൽ വീട

കമാറ ബസാർ പിഎം ഒ , േബാധിപിച അേപക    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-06-1999-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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അലീമ ഭാര് 78

2 അബബകർ മകന 62

3 ആയിഷ മകള 60

4 ഫാതിമ മകള 57

5 നഫീസ സമദ മകള 51

6 കാസി മകന 50

7 ഉസാൻ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിപാതമ ഭാര് 82

2 മഹമദ മകന 66

3 പാതമ മകള 65

4 റഖിയ മകള 58

5 കഞിമഹമദ മകന 49

6 കദീജ മകള 47

7 അൈസൻ മകന 45

8 ഹൈസൻ മകന 45

9 സിദിഖ മകന 44

10 സമീറ മകള 41

11 നൗഷാദ മകന 38
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നമര:സി2-7964/2021 02-10-2021
 
  താമരേശരി  താലകില    കിഴേകാത്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഉൈസൻ  ടി  െക

താെഴേകാേരാത് വീട കിഴേകാത് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന മാമേകായ , താെഴേകാേരാത് വീട കിഴേകാത് പി ഒ

േബാധിപിച അേപക    മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    27-08-1995-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:സി2-7891/2021 02-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ഉണികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജമീല  പാറകൽ വീട ഏകരൽ പി ഒ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന ഹാരിസ പി  പാറകൽ വീട ഏകരൽ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  25-08-2020-ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7903/2021 02-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനകമാരി  െപരമടപിൽ വീട

തിരവമാടി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന നിഷാദകമാർ പി  െപരമടപിൽ വീട തിരവമാടി പി ഒ  േബാധിപിച അേപക

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-12-2011-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാമേകായ മകന 65

2 ആമിന മകള 66

3 കഞാതടി മകള 59

4 ഫിേറാസ ഹസയിൻ (മരണെപട മകെൻറ മകൻ) പൗതൻ 47

5 മൻസർ (മരണെപട മകെൻറ മകൻ) പൗതൻ 44

6 ബഷീർ  (മരണെപട മകെൻറ മകൻ) പൗതൻ 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹാരിസ പി മകന 41

2 സബാന ജാസിൻ മകള 27
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 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:സി2-7905/2021 02-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അസയിൻ കടി ഹാജി ഇ സി

കേചരികനമൽ വീട െകാടവളി പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന റഫീഖ  കേചരികനമൽ വീട െകാടവളി പി ഒ   േബാധിപിച

അേപക  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7900/2021 02-10-2021
 
  താമരേശരി താലകില   പതപാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസഫ  താെഴേചാലയിൽ വീട

ൈകതെപായിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ബഷറ െക െക  താെഴേചാലയിൽ വീട ൈകതെപായിൽ പി ഒ  േബാധിപിച

അേപക    മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  12-12-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ പി മകള 33

2 നിഷാദകമാർ പി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഫീഖ മകന 56

2 റസീന മകള 54

3 സകീന മകള 52

4 റംല മകള 50

5 മജീബറഹാൻ മകന 49

6 സൈബർ മകന 46

7 അബൽജബാർ മകന 45

8 ബഷറ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:സി2-7989/2021 02-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കിഴേകാത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപകടി  െകാകമലത് വീട

കിഴേകാത് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന ഷിബ  െകാകമലത് വീട കിഴേകാത് പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-06-2021-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. 

 

1 ബഷറ െക െക ഭാര് 44

2 മഹസിന െക െക മകള 22

3 സഫാപർവിൻ മകള 16

4 മഹമദസാബിത് ടി സി മകന 10

5 മറിയകടി ടി സി അമ 71

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല ഭാര് 77

2 ഷിബ മകന 47
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -4350/ 2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കടിപാറ അംശം കടിപാറ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി പി േഗാപിനാഥൻ

പതൻപറമിൽ വീട  ചമൽ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ഷിബ പി േഗാപിനാഥ , പതൻപറമിൽ വീട ചമൽ പി ഒ ,

േബാധിപിച  അേപക      മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-12-2020  -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. 

 
നമര:സി 2 -5855/ 2021 01-10-2021
 
  താമരേശരി  താലകില   കിനാല൪ അംശം മണകര േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ ആർ

കളരിെപായിൽ വീട കിനാലർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് േദവി , കളരിെപായിൽ വീട കിനാലർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-08-2019 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 -6239/ 2021 01-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഭദ എം െക ഭാര് 75

2 ഷീബ പി േഗാപിനാഥ മകള 50

3 ഷിബ പി േഗാപിനാഥ മകന 48

4 ഷീന പി േഗാപിനാഥ മകള 44

5 ൈഷന പി േഗാപിനാഥ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവി ഭാര് 49

2 അർചന മകള 29

3 ആദർശ െക പി മകന 24
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 താമരേശരി താലകില   ഉണികളം അംശം ഉണികളം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ നായർ s/

o (േലറ്  )ചാപണി നായർ  നേടാത് വീട ഉണികളം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന സധാകരൻ , നേടാത് വീട ഉണികളം പി

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2020  -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 -10734/ 2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   രാേരാത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിപാതമ സി വി  സീവീസ വീട

് താമരേശരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന അബദൽ റഷീദ സി വി , ഉരണികളം അമിേലരി കൽപറ , േബാധിപിച അേപക

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-11-2019 -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:സി 2 -797/ 2021 01-10-2021
 
  താമരേശരി  താലകില    രാേരാത്  അംശം  െവളിമണ  േദശത്  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ആസ്

ചാലിയാർെതാടിക വീട െവളിമണ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള താഹിറ , ചാലിയാർെതാടിക വീട െവളിമണ പി ഒ , േബാധിപിച

അേപക     മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

25-02-2009 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവി അമ ഭാര് 85

2 സധാകരൻ മകന 64

3 ശാനകമാരി മകള 61

4 ഗീത മകള 57

5 മിനി മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബദൽ റഷീദ സി വി മകന 50

2 കൗലത് സി െക മകള 56

3 സഫീദ സി വി മകള 52

4 ഷാനിദ സി െക മകന 46
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 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 താഹിറ മകള 35

2 ഫാതിമ സേഹാദരി 49

3 സാറ സേഹാദരി 43
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -3712/ 2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പനങാട അംശം ടി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസകരൻ s/o (േലറ് )േകള

 കിഴികണിവളിൽ വേടാളിബസാർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ശാന , കിഴികണിവളിൽ വേടാളിബസാർ പി ഒ , േബാധിപിച

അേപക  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-

04-2014  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 -3717/ 2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി അംശം ടി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിരത w/o (േലറ് )കടിരാമ

ൻ   പകാട്  വീട  െചറവളപിൽ  തിരവമാടി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള ലക്മി   പി  െക ,  പകാട്  വീട

െചറവളപിൽ തിരവമാടി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    23-12-1993  -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 -7363/ 2021 04-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ശിവപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽഹമീദ  കിഴേകവീടിൽ വീട

കരിയാതൻകാവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന ഭാര് 63

2 െശൽവരാജ മകന 40

3 െശൽവമണി മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലക്മി പി െക മകള 53

2 ശാരദ പി െക മകള 45
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സർടിഫികറിനായി   ശിവപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൽറഹീം െക വി , കിഴേകവീടിൽ വീട കരിയാതൻകാവ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-12-2020  -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. 

 
നമര:സി 2 -7463/ 2021 04-10-2021
 
  താമരേശരി  താലകില    നരികനി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാഘവൻ  ഏറാടി

കരവിേശരികണിയിൽ വീട എരവനർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നരികനി വിേലജില   പേരതനെറ മകള വിൽസകമാരി െക െക , പണാരചാലിൽ

വീട നരികനി , േബാധിപിച അേപക   നരികനി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-04-1997 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 -7462/ 2021 04-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   നരികനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത്ായനി അമ  കണൻകളങര

വീട നരികനി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നരികനി വിേലജില   പേരതയെട മകന ബാബരാജൻ ടി , കണൻകളങര വീട നരികനി പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2020 -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 ഹലീമ ഭാര് 61

2 അബൽറഹീം െക വി മകന 34

3 ഫാതിമത്റജന െക വി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിൽസകമാരി െക െക മകള 52

2 ബാബരാജൻ ടി മകന 48

3 സൗദാമിനി  അമ ഭാര് 70

4 സജിത മകള 30
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാനമതി മകള 68

2 അംബജാകി മകള 63

3 ബാബരാജൻ ടി മകന 58

4 ഭാർഗവി എം ടി മകള 53
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -7364/ 2021 04-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ശിവപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചങേരാടി  തീർതകഴിചാലിൽ വീട

്  കരമല പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ശിവപരം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സത്ഭാമ  ,  തീർതകഴിചാലിൽ വീട  കരമല പി  ഒ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-02-2021 -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:സി 2 -7910/ 2021 04-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   രാേരാത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകളനായർ  േമേപാടിൽ വീട

പരപൻെപായിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാേരാത് വിേലജില   പേരതനെറ മകള ൈമഥിലി , േമപതിേയാടിൽ വീട പരപൻെപായിൽ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-1983 -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 സത്ഭാമ ഭാര് 58

2 ദിവ്പഭ ടി സി മകള 37

3 അനപമ ടി സി മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈമഥിലി മകള 64

2 രാധ മകള 60

3 തങമണി മകള 54

4 ബാബരാജ മകന 55

5 േപമദാസൻ മകന 49

6 ഗീത മകള 40

7 മാധവി അമ ഭാര് 73

11636 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:സി 2 -7468/ 2021 04-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കടരഞി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബി  തണിനാൽ വീട കമാറ പി ഒ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടരഞി വിേലജില   പേരതനെറ മകന െജയസൺ റി വി , തണിനാൽ വീട കമാറ ബസാർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

കടരഞി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2011  -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. 

 
നമര:സി 2 -7469/ 2021 04-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പനങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബറഹിമാൻ  മറകാലയിൽ വീട

പനങാട പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആമിന , മറകാലയിൽ വീട പനങാട പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-01-2019  -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 -7465/ 2021 04-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   നരികനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരായിൻ  നരികനിവീട നരികന

ി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നരികനി വിേലജില   പേരതനെറ മകന നൗഷാദ എൻ , നരികനിവീട നരികനി പി ഒ , േബാധിപിച

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞമ ഭാര് 71

2 െജസി മകള 51

3 ലിസി വിൽസൺ മകള 47

4 െജയസൺ റി വി മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന ഭാര് 71

2 ആയിശകടി മകള 51

3 ജമീല മകള 45

4 മഹമദ എം മകന 44

09th November 2021Revenue Department11637
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-01-2011 -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 മറിയം എൻ ഭാര് 66

2 നൗഷാദ എൻ മകന 41

3 ഷാനവാസ എൻ മകന 40
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2-8002/ 2021 11-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കിഴേകാത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ വി  വിളയാടേശരി വീട

കിഴേകാത് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കിഴേകാത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീേദവി , , േബാധിപിച അേപക   കിഴേകാത് വിേലജ

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

11-1999  -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:സി2-7967 / 2021 11-10-2021
 
  താമരേശരി താലകില   കിഴേകാത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആസ്  എടവലകണിയിൽ

കിഴേകാത് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കിഴേകാത് വിേലജില   പേരതയെട മകള ഫാഇസ , , േബാധിപിച അേപക   കിഴേകാത്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    09-12-2020  -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 ശീേദവി ഭാര് 50

2 ൈവശാഖ മകന 27

3 ശിൽപ മകള 24

4 അമാള അമ 85

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാഇസ മകള 35

2 ഫസീല മകള 33

3 ഫസല മകള 24

4 അബറഹിമാൻ സേഹാദരൻ 52

5 അഷറഫ സേഹാദരൻ 48

6 റഫീഖ സേഹാദരൻ 40
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നമര:സി2 -8023 / 2021 11-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കിഴേകാത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവരാജൻ െക  കായകൽ വീട

കിഴേകാത് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കിഴേകാത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിർമലകമാരി െക , കായകൽ വീട കിഴേകാത് പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2021 -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:സി2-8025 / 2021 11-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   രാേരാത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിേകായ ഹാജി , ഓടകനത

ത  പരപൻെപായിൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാേരാത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൽ നാസർ എ െക , ഓടകനത്

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-1990  -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:സി2-8112 / 2021 12-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമ , മഠതിൽ വീട ,പതർ പി ഒ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജി , മഠതിൽ വീട പതർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പതര വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിർമലകമാരി െക ഭാര് 54

2 അനരാജ െക മകന 29

3 അമത െക മകള 26

4 അഭിരാജ െക മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈമമന മകള 59

2 സാജിത വി െക മകള 58

3 അബൾനാസർ എ െക മകന 56

4 അബൽനസീർ          ( മരണെപട മകളെട മകൻ ) പൗതൻ 57

5 റസിയ                ( മരണെപട മകളെട മകൾ ) പൗതി 49
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-

01-2011  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി1-7892/ 2021 12-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ഉണികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപരചൻ  ചകിടകണി വീട ഉണികളം പ

ി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഉണികളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിജ സി െക ,  ചകിടകണി വീട ഉണികളം പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക

ഉണികളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2021  -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 വിലാസിനി ഭാര് 64

2 ഷാജി മകന 46

3 ശാലിനി മകള 42

4 ൈഷലി മകള 36

5 ഷമീന മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങ ഭാര് 65

2 ബിജ സി െക മകന 45
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-9598/2020  01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   േകാടേഞരി അംശം േകാടേഞരി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലിയാമ

മ  സറിയ   പളിനാനത്  വീട  േവളംേകാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന േജാസ സറിയ പളിനാനത് വീട

േവളംേകാട പി ഒ േബാധിപിച അേപക   പകാരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    03-05-2007-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:സി2-4968/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കിഴേകാത് അംശം കിഴേകാത് േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റഖിയ എം പ

ി  w/o  അസയിൻ   േമേലപവെതാടകയിൽ  വീട  കിഴേകാത്  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ

ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട  മകന  ഇബാഹിം

േമേലപവെതാടകയിൽ വീട കിഴേകാത് പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   പകാരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   14-11-2020-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 േജാളി സറിയ മകള 55

2 െജസി സറിയ മകള 53

3 േജാസ സറിയ മകന 51

4 േജായസി സറിയ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അസയിൻ ഭരതാവ 84

2 സീനത് മകള 53

3 ആയിഷ മകള 50

4 ആലിയ മകന 48

5 നഫീസ മകള 45

6 മഹമദ മകന 43
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നമര:സി2-4970/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി അംശം തിരവമാടി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ S/

O  താമ   പാണിേകാടമൽ വീട  തിരവമാടി  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ല   പേരതനെറ ഭാര് സനില എ എസാണിേകാടമൽ വീട

തിരവമാടി പി ഒ  േബാധിപിച അേപക  പകാരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-12-2015-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: സി2-4975/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കടരഞി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െജ കരവിള S/O േലറ് ഔേസപ്

വടയാറകേനൽവീട കളിരാമടി  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ബിജ കരവിള വടയാറകേനൽവീട കളിരാമടി പി ഒ േബാധിപിച

അേപക    പകാരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-07-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-5209/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   രാേരാത് അംശം െകടവർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ S/O

േലറ്  നമ  പാേലാറകനമൽ വീട  താമരേശരി  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്     വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള പഷലത കുകണി വീട പനങാട പി

7 കദീജ മകള 40

8 ഉസാൻ മകന 34

9 ഇബാഹിം മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനില എ ഭാര് 46

2 സധിൻ രാേജനൻ മകന 22

3 കല്ാണി അമ 72

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി കരവിള ഭാര് 70

2 െഡയസി േജാർജ് മകള 52

3 ബിജ കരവിള മകന 46
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ഒ േബാധിപിച അേപക  പകാരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-02-2006-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. 

 
നമര:സി2-5268/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കാനലാട അംശം കാനലാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിേജഷ S/O േലറ

് ബാലൻ  ചനചൻ വീടിൽ വയലട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ അമ േപമ ചനചൻ വീടിൽ വയലട പി ഒ  േബാധിപിച അേപക

പകാരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-02-2021-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സശീല ഭാര് 69

2 പഷലത മകള 55

3 േകാമള മകള 52

4 ഉഷാകമാരി മകള 50

5 ജിനീഷ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമ അമ 58
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-5472/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   രാേരാത് അംശം രാേരാത് േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ S/

O  േലറ്  ഇമിചിെകാറൻ  കണൻപറകൽ വീട  പരപൻെപായിൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ  ഭാര്  ജയനി  വി  െക

കണൻപറകൽ വീട പരപൻെപായിൽ പി ഒ േബാധിപിച അേപക പകാരം       അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-02-2021-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:സി2-5655/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   േകാടേഞരി അംശം േകാടേഞരി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ S/

O േലറ്  അബഹാം  പാപാടിയിൽ വീട  കേണാത്  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ഏലിയാമ പാപാടിയിൽ വീട കേണാത്

പി  ഒ  േബാധിപിച  അേപക    പകാരം     അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2020-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-5714/2021 01-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയനി വി െക ഭാര് 44

2 അഞ െക പി മകള 24

3 അശ്ന് െക പി മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലിയാമ ഭാര് 68

2 ലീന മകള 50

3 ഷിജി മകള 47

4 ബിജ മകന 40
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 താമരേശരി താലകില   ശിവപരം അംശം കരമല േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണി ടി പി S/O േലറ്

അരിയൻ   േതാടപതിേയാടിൽ  വീട  കരമല  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് േശാഭന െക എം  േതാടപതിേയാടിൽ വീട

കരമല പി ഒ േബാധിപിച അേപക   പകാരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-02-2021-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:സി2-5864/2021  01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കിനാല൪ അംശം മണകര േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അചതൻ  നായർ S/

O േലറ് ശങരൻ നായർ  ഒെതേയാത് വീട കിനാലർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ബാലകഷൻ അമിടികണി വീട കിനാലർ

പി  ഒ  േബാധിപിച  അേപക    പകാരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-11-1992-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:സി2-4817/2021 01-10-2021
 
  താമരേശരി താലകില   ഉണികളം അംശം വളിേയാത് േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗീത W/O

ഗംഗാധരൻ നായർ  ആനപാറകൽ വീട  എകരർ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭരതാവ ഗംഗാധരൻ നായർ  ആനപാറകൽ

വീട എകരർ പി ഒ േബാധിപിച അേപക   പകാരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-12-2020-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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന െക എം ഭാര് 46

2 അഞിത ഉണി മകള 24

3 അഭിജിത് ടി പി മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയൻ നായർ മകന 68

2 ബാലകഷൻ മകന 60

3 ജാനകി മകള 59

4 സേരഷ മകന 50
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-4819/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പനങാട അംശം  പനങാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ടി കമാരൻ

നായർ S/O േലറ് ഇടീണീ യൻ നായർ  െകായിേലാത്കണി വീട പനങാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ  മകന  സജി

െകായിേലാത്കണി വീട പനങാട പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   പകാരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-10-2013-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:സി2-4821/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പനങാട അംശം പനങാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രമ െക W/O േലറ

്  പരേഷാതമൻ   െകാലിേയലത്  വീട  പനങാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിനഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള ലിൻഷ പരേഷാതമൻ

െകാലിേയലത് വീട പനങാട പി ഒ  േബാധിപിച അേപക  പകാരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-09-2019-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:സി2-4822/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പനങാട അംശം  പനങാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈകരളി W/O

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗംഗാധരൻ നായർ ഭരതാവ 70

2 അഗിൻരാജ എ പി മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജി മകന 46

2 ഷിജി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിൻഷ പരേഷാതമൻ മകള 23

2 ലിേമഷ പരേഷാതമൻ മകള 20
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ബാലൻ  രെണാടിയിൽ വീട പനങാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള ബിൻസി െക  രെണാടിയിൽ വീട പനങാട പി ഒ  േബാധിപിച

അേപക   പകാരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-12-

2008-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:സി2-4888/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കിഴേകാത് അംശം വലിയപറമ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻ

S/O േലറ് കണാരൻ  താനിരികംെപായിൽ വീട വലിയപറമ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന ദിജിൻലാൽ ടി പി താനിരികംെപായിൽ

വീട വലിയപറമ പി ഒ േബാധിപിച അേപക   പകാരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-09-2013-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:സി2-4969/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി അംശം തിരവമാടി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക വർകി

S/O േലറ് കര്ാേകാസ  കളമകാട് വീട തിരവമാടി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് േമരി വർകി കളമകാട് വീട തിരവമാടി പി

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

ടിയാന    08-09-2020-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിനീഷ െക മകന 36

2 ബിൻസി െക മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗമിനി ഭാര് 51

2 ദിജിൻലാൽ ടി പി മകന 30

3 ദിജില മകള 28

4 ദിജിത ടി പി മകള 27
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി വർകി ഭാര് 76

2 ബീന േടാമി മകള 54

3 ബിേനാജ േജാർജ് മകന 53

4 ബിനിൽ േജാർജ് മകന 45
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-5201/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   നരികനി അംശം െനടിയനാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദകടി s/o

േലറ്  ഹൈസൻ   വടകയിൽമീതൽ വീട നരികനി പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന അനീസ വടകയിൽമീതൽ വീട നരികനി

പി  ഒ  േബാധിപിച  അേപക   പകാരം     അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-04-2021-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:സി2-5202/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ഉണികളം അംശം ഉണികളം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി w/o േലറ

് രാമൻകടി  േതാടംകര വീട എകരർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള ൈഷലജ േതാടംകര വീട എകരർ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക

പകാരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-12-2015-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:സി2-5203/2021 01-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ ഭാര് 57

2 നസീമ മകള 37

3 അനീസ മകന 34

4 ഷമീറ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീനിവാസൻ മകന 60

2 സമതി മകള 55

3 ൈഷലജ മകള 52

4 മിനില മകള 46

5 സിനില മകള 41
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  താമരേശരി  താലകില   പതരഅംശം പതർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ w/o േലറ്

അഹമദകടി   കേചരികനമൽ   വീട  പതർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന അൈസൻ എം മേതടത് വീട പതർ പി

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

ടിയാന    21-12-2017-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-5204/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പതര അംശം പതർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ കടി s/o േലറ്

േകായസൻ  മേതടത് വീട പതർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന അൈസൻ എം  മേതടത് വീട പതർ പി ഒ േബാധിപിച

അേപക   പകാരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-

1993-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-5206/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കടരഞി അംശം കടരഞി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതായി s/o േലറ്

വർഗീസ  േചാളംമാകൽ വീട  കകാടംെപായിൽ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ബിന സി എം േചാളംമാകൽ വീട

കകാടംെപായിൽ പി  ഒ  േബാധിപിച അേപക   പകാരം     അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-02-2019-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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ എം മകന 59

2 സൈലമാൻ എം മകന 55

3 അൈസൻ എം മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ എം മകന 59

2 സൈലമാൻ എം മകന 55

3 അൈസൻ എം മകന 53
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-5211/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പനങാട അംശം പനങാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലചനൻ പി സി s/

o േലറ്  കടികഷൻ നായർ  പലിേകാട്കണി വീട വേടാളിബസാർ പി ഒ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന അനിമിഷ കമാർ

പലിേകാട്കണി വീട വേടാളിബസാർ പി ഒ േബാധിപിച അേപക   പകാരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-02-2021-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:സി2-5212/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പനങാട അംശം പനങാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹൻദാസ s/o

േലറ്  അപകടി   മതവീടിൽ  വീട  പനങാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ആകാശ എം വി മതവീടിൽ വീട

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

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

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിനമ ഭാര് 64

2 മിനി മകള 44

3 ബിന മകന 40

4 സിന മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിലാസിനി അമ ഭാര് 71

2 അനിമിഷ കമാർ മകന 46

3 ഷീന മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനേലഖ പി െക ഭാര് 49

2 ആകാശ എം വി മകന 27

3 അകയ എം വി മകന 21
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നമര:സി2-5214/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പനങാട അംശം പനങാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചേകാടി െക പി

കാരടിപറമിൽ വീട പനങാട പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് േദവകി കാരടിപറമിൽ വീട പനങാട പി ഒ േബാധിപിച

അേപക   പകാരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-12-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-5215/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പനങാട അംശം പനങാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണികടി അമ

w/o േലറ്  അനനകറപ്   േമകലാട്  വീട  പനങാട പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന അനിൽകമാർ െക എ േമകലാട് വീട

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-01-2021-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:സി2-5216/2021 01-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില  കടരഞി അംശം കടരഞി േദശത് പേവലിൽ വീട കകാടംെപായിൽ പി ഒ    താമസിചവരവ

െ അനരിചേപായ  േജാസ പി ൈവ s/o േലറ് േയാഹനാൻ  പേവലിൽ വീട കകാടംെപായിൽ പി ഒ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്

ലിസി േജാസ പേവലിൽ വീട കകാടംെപായിൽ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   പകാരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2019-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി ഭാര് 88

2 ജാനകി മകള 70

3 ശാന മകള 60

4 സേലഖ മകള 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിൽകമാർ െക എ മകന 43

2 അനിതകമാരി െക എ മകള 43

3 അനീഷമാർ െക എ മകന 40
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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 ലിസി േജാസ ഭാര് 55

2 േജാൺസൺ പി െജ മകന 32

3 േജാഷി പി െജ മകന 30
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Kozhikode District

 
Thamarassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-7780/2021 02-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ഉണികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ നായർ  േകായകണി വീട

്  എകരൽ  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉണികളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന മരളീധരൻ െക െക , േകായകണി വീട എകരൽ  പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2005 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  5 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:സി2-7660/ 2021 02-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   തിരവമാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫിേലാമിന കര്ൻ  െതേകകര വീട

് തിരവമാടി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

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

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2003 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദാകായണി 'അമ ഭാര് 87

2 രാധാകഷൻ മകന 62

3 ദിേനശൻ മകന 60

4 മരളീധരൻ െക െക മകന 57

5 രമണി    (മരണെപട മകൻെറ  ഭാര് ) മകെന ഭാര് 60

6 ചിതേലഖ  (ടി മകൾ ) പൗതി 41

7 ുതി (മരണെപട മകൻെറ മരണെപട മകളെട മകൾ ) - 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ െബസാലിേയാസ മകള 75

2 സിസർ ഗീത മകള 65
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നമര:സി2-8026/2021 11-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിന  െതകിടികചാലിൽ വീട പതർ പ

ി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പതര വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ , െതകിടികചാലിൽ വീട പതർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പതര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    07-12-2020  -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:സി2-7932/2021 30-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കിഴേകാത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആദർശ  കനകാട്  വീട ചീടികഴി

 തലയാട പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കിഴേകാത്  വിേലജില   ആനനൻ ,  ചീടികഴി  വീട  തലയാട പി  ഒ  ,  േബാധിപിച അേപക

കിഴേകാത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-06-2021  -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. 

 

3 േജാസഫ മകന 63

4 ലൗലി മകള 62

5 േമരികടി മകള 61

6 ടി െക മതായി മകന 60

7 വതമ മകള 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീസ മകള 61

2 മഹമദ മകന 56

3 അബൾ മജീദ മകന 53

4 കഞായൻ കടി മകന 50

5 സീമാമ മകന 46

6 ബഷീർ മകന 43

7 കബീർ മകന 40

8 ഹൈസൻ കടി മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ അമ 57
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നമര:സി2-7912/2021 30-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ ബഷീർ എൻ പി  േനർകാട

്  െപായിൽ വീട െകാടവളി പി  ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടവളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ബാസിൽ  എൻ പി , േനർകാട്

െപായിൽ വീട െകാടവളി പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   െകാടവളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-01-2021 -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:സി2-7931/ 2021 30-09-2021
 
  താമരേശരി  താലകില   കിഴേകാത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ  ആലങൽ വീട

ആവിേലാറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കിഴേകാത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന െസർലിൻ ,  ആലങൽ വീട ആവിേലാറ പി  ഒ ,

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

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  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 സാജിദ െക ടി ഭാര് 45

2 ഷിബിന െഷറിൽ എൻ പി മകള 23

3 മഹമദ ബാസിൽ  എൻ പി മകന 20

4 മഹമദ എൻ പി മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജല ഭാര് 56

2 െസൻസി മകള 32

3 െസർലിൻ മകന 27
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NOTICE

 
നമര:സി2-7914/ 2021 30-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  പറയരകനത് വീട

െകാടവളി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാടവളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ അബൽ ഫതാഹ , പറയരകനത് വീട

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-04-2009  -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:സി2-7466/2021 31-08-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചകടി  െനലിയളെപായിൽ വീട

ഓമേശരി  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബറഹിമാൻ , െനലിയളെപായിൽ േചാലകൽ വീട

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-02-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ഭാര് 56

2 അബൽ റസാഖ മകന 42

3 ൈഖറനീസ മകള 40

4 അബബകർ സിദിഖ മകന 35

5 കദീജ ബീവി മകള 33

6 മഹമദ അബൽ ഫതാഹ മകന 30

7 സൗദത് മകള 28

8 ഫഹസത് മകള 28

9 കദീസ അമ 77

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ഭാര് 74
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നമര:സി2-7467/2021 31-08-2021
 
 താമരേശരി താലകില   പതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ  പനങാടൻ കനത് വീട

്  പതർ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതര വിേലജില   പേരതയെട മകന അബറഹിമാൻ , പടിഞാെറ വീടിൽ വീട ഓമേശരി പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-02-2015 -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:സി2-7444/2021 02-10-2021
 
 താമരേശരി താലകില   െകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസ എ പി  കരിമാരകഴിയിൽ വീട

 കരവൻെപായിൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടവളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൽ മജീദ , ആേലാലപറമിൽ വീട

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2002 -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. 

2 ആയിഷ മകള 50

3 അബള മകന 47

4 ൈസനബ മകള 46

5 അബറഹിമാൻ മകന 44

6 അബറഹീം മകന 42

7 അബൽ ജലീൽ മകന 39

8 അബൽ കരീം മകന 35

9 ഹനത് ബീവി മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബറഹിമാൻ മകന 62

2 അബബകർ മകന 60

3 മറിയം മകള 51

4 മഹമദ മകന 48

5 ൈസയ മകന 41

6 അസലം മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൽ മജീദ മകന 55

09th November 2021Revenue Department11659
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:സി2-7904/2021 02-10-2021
 
  താമരേശരി താലകില   െകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ എം പി  കിഴെക

െതാടകയിൽ വീട െകാടവളി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടവളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സാരംഗ , കിഴെക െതാടകയിൽ വീട

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-03-2021  -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. 

 

2 അബൽ സലീം മകന 51

3 സഹറ മകള 47

4 നഫീസ മകള 45

5 മഹമദ ഹനീഫ മകന 43

6 സറീന മകള 40

7 ജമീലബീവി മകള 37

8 ൈസനദീൻ മകന 33

9 മഹമദ അഷറഫ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റീന ഭാര് 49

2 സാരംഗ മകന 27

3 സാംരാജ മകന 23
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