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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3/12543/2021 08-12-2021
 
  തലേശരി  താലകില   തീരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല ലകി േഗാവിന്വയല

ളം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തീരവങാട വിേലജില   പേരതയെട മകള നിഷ െജനിൽ, ലകി േഗാവിന്വയലളം, േബാധിപിച അേപക   തീരവങാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    06-05-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിഷ െജനിൽ മകള 45
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3/14907/2021 03-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   തീരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക മേനാജ നയനംതിരവങാ

ട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തീരവങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീന എം, നയനംതിരവങാട, േബാധിപിച അേപക   തീരവങാട വിേലജ

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

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീന എം ഭാര് 48

2 നയന മേനാജ എം മകള 18

3 നേദവ മേനാജ എം മകന 10
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 4-12628/2021 20-11-2021
 
  തലേശരി  താലകില  െകാളവൂര  വിേലജില  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  േമാഹനൻ എൻ പി,   നീരാ

ണൻ െപായിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാളവൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഷപ പി െക േബാധിപിച അേപക   െകാളവൂര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    13-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷപ പി െക ഭാര് 45

2 വന എൻ പി മകള 26

3 സാന േമാഹൻ എൻ പി മകള 24

4 സഞജയ േമാഹൻ എൻ പി മകന 21
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3/14904/2021 08-12-2021
 
  തലേശരി  താലകില    തീരവങാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േജാസഫ  േതാമസ

െസഹിേയാൻേകാടിേയരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തീരവങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജി േജാസ, ഫാതിമ േകാളനി

ചാലിൽ, േബാധിപിച അേപക. േകാടിേയരി,   തീരവങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2019  -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 ആനറ് െഫർണാണസ ഭാര് 70

2 ഷാജി േജാസ മകന 48

3 രഹ േജാസ മകള 42
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3/16391/2021 03-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   ധരമടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി െക േഗാപി സംഗമം പാലയാട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ധരമടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൗദാമിനി തേണരി, സംഗമം പാലയാട, േബാധിപിച അേപക   ധരമടം വിേലജ

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

10-2021  -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:B4/10106/2021 03-12-2021
 
  തലേശരി  താലകില   കതപറമ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിത ചിതാലയം.  ആമിലാട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കതപറമ്  വിേലജില   പേരതയെട  മകന അശ്ിൻ  േപാൻവന്,  ചിതാലയം.  ആമിലാട,  േബാധിപിച  അേപക

കതപറമ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-12-2020  -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:B3/14916/2021 03-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   തീരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ െക െക േദവകി വിലാസ

കാവം  ഭാഗം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    തീരവങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിപിൻ  െക െക,  േദവകി  വിലാസകാവം  ഭാഗം,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗദാമിനി തേണരി ഭാര് 69

2 സംഗീത മകള 44

3 സഗമ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  അശ്ിൻ േപാൻവന് മകന 36
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േബാധിപിച അേപക   തീരവങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B3/14915/2021 03-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   തീരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്വതി േദവദാസ സായി കഷ

ചാലിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തീരവങാട വിേലജില   പേരതയെട മകന േദവരാജ ഡി, സായി കഷചാലിൽ, േബാധിപിച അേപക

 തീരവങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2021  -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:B3/14914/2021 03-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   തീരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇസായിൽ ടി ഗിൻഷതിരവങാ

ട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തീരവങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സഹീർ ടി, ഗിൻഷതിരവങാട, േബാധിപിച അേപക   തീരവങാട വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിപിൻ െക െക മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത മകള 52

2 േദവരാജ ഡി മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ടി െക ഭാര് 63

2 സഹീർ ടി മകന 40
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നമര:B4/14537/2021 04-12-2021
 
  തലേശരി  താലകില   കീഴൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകീന ടി  െക സകീന മൻസിൽ

െതരർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കീഴൂര വിേലജില   പേരതയെട മകന റിയാസ ടി  െക, സകീന മൻസിൽെതരർ, േബാധിപി

ച അേപക   കീഴൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറ

ും  പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2021  -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:B4/13319/2021 04-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   കതിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരണ കമാരി െക സി ഷീബാസ

കതിരർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കതിരര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷജിത് ലാൽ എം, ഷീബാസകതിരർ, േബാധിപിച അേപക

  കതിരര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-11-2020  -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:B4/14363/2021 04-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   െചാകി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനകഷൻ വി സി കഷ സായി

േമനപം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചാകി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പസീന എ, കഷ സായിേമനപം, േബാധിപിച അേപക

െചാകി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-10-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റിയാസ ടി െക മകന 43

2 ഷംസീറ ടി െക മകള 36

3 ഷമീമ ടി െക മകള 33

4 ഷബാന ടി െക മകള 32

5 മഹമദ റഫാസ ടി െക മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷജിത് ലാൽ എം മകന 53

2  ഷീബ മടപളി മകള 51
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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:B4/13320/2021 06-12-2021
 
  തലേശരി  താലകില   കീഴൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പല്ാഞിേയാടൻ പതൻ വീടിൽ

ഗൗരി  എളമാറ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കീഴൂര വിേലജില   പേരതയെട മകന രാജീവൻ പി പി, അപരഎളമാറ, േബാധിപിച അേപക

കീഴൂര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2018  -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:B4/13769/2021 06-12-2021
 
  തലേശരി  താലകില    കണവം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കാളിയാറമൻ  േഗാവിനൻ

അേങകരമൽ ഹൗസ കണവം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണവം വിേലജില   പേരതനെറ മകള പറമൻ വതല, അേങകരമൽ ഹൗസ 

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    23-02-2009  -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 പസീന എ ഭാര് 52

2 ൈചത എം മകള 27

3 നിമിത  എം മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേലഖ  എ മകള 49

2 ഗീത പി പി മകള 46

3 രാജീവൻ പി പി മകന 44

4 ബിജ പി പി മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പറമൻ  യേശാദ ഭാര് 87

2 പറമൻ വതൻ മകന 50

3 പറമൻ വതല മകള 49
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നമര:B3/15897/2021 10-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരൻ പി വനനവടകമാ

ട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എരേഞാളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കമലാകി െക, വനനവടകമാട, േബാധിപിച അേപക   എരേഞാളി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    08-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

4 പറമൻരാേജഷ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലാകി െക ഭാര് 72

2 വനന എ പി മകള 43

3 വിപിന എ പി മകള 41

4 വിജിന എ പി മകള 37
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NOTICE

 
നമര:B3/16389/2021 03-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   ധരമടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വടവതി ഭാസരൻ പളിപത് ധർമട

ം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ധരമടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േരവതി പി, പളിപത് ധർമടം, േബാധിപിച അേപക   ധരമടം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2020 -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:B3/16386/2021 03-12-2021
 
  തലേശരി  താലകില   ധരമടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക  കണൻ   സേനാഷ ഭവൻ

പാലയാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ധരമടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക കൗസ, സേനാഷ ഭവൻ പാലയാട, േബാധിപിച അേപക

 ധരമടം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-08-2021  -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:B3/16387/2021 03-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരവതി പി ഭാര് 71

2 റീജ പി മകള 53

3 ബിന പി മകള 47

4 ബിേനായ പി മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക  കൗസ ഭാര് 72

2 കവിത െക മകള 45

3 ശീവിദ്  െക മകള 43

4 സേനാഷ െക മകന 40
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 തലേശരി താലകില   ധരമടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി കഷൻ  ചര്ായി ഹൗസ പാലയാട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ധരമടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭ  െക  െക, ചര്ായി ഹൗസ പാലയാട, േബാധിപിച അേപക   ധരമടം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    20-08-2021  -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:B3/16390/2021 03-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   ധരമടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി ബാലൻ പേനാളി ഹൗസ  അണല

ർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ധരമടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പസന വി , പേനാളി ഹൗസ  അണലർ, േബാധിപിച അേപക   ധരമടം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭ   െക െക ഭാര് 59

2 ൈബജ  െക പി മകന 36

3 ബബിത  െക പി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസന വി ഭാര് 65

2 പബീഷ വി മകന 37

3 പഭില വി മകള 31
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ _n4˛9164/2021. 2021 \hw_¿ 3.

17˛8˛2021˛mw Xob-Xn -bnse tIcf Kk‰ v \º¿ 33 -˛¬- (hm -eyw˛ 10, ]m¿´ v III)
I-Ωo-j-W-td‰v Hm v̂ em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 6642 {Ia-\-º¿ 54 Bbn {]kn-≤-s∏-Sp-Ønb

ta¬\º¿ ]c-ky-Øn¬ ]tc-X-\mb Ckvam-bn¬ A_q-_-°¿ F∂-h-cpsS \mem-asØ Ah-Im-in-bpsS

t]cv ‘‘jmkn≥ Ckvam-bn¬” F∂p≈Xv ‘‘jmkn¬ Ckvam-bn¬” F∂v Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿ _n3˛8887/2021. 2021 \hw_¿ 3.

7˛9˛2021˛mw Xob-Xn -bnse tIcf Kk‰ v \º¿ 35 -˛¬- (hm -eyw˛ 10, ]m¿´ v III)
I-Ωo-j-W-td‰v Hm v̂ em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 7222 {Ia-\-º¿ 15 Bbn {]kn-≤-s∏-Sp-Ønb

ta¬\º¿ ]c -ky -Øn¬ ]tc -Xbmb F≥. Pm\In AΩ F∂-h-cpsS acW XobXn

‘‘19-˛7-˛2021” F∂p≈Xv ‘‘19-˛7-˛2001” F∂v Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)

Xe-t»cn. Xl-io¬Zm¿.

\º¿ _n3˛14891/2021. 2021 \hw_¿ 10.

30˛11˛2021˛se tIcf Kk‰v \º¿ 47 (hm-eyw- X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq

hn`m-K-Øn¬ Xe-t»cn Xmeq-°nse 10-˛11-˛2021-˛se _n3˛14891/2021-˛mw \º¿ ]c-ky-Øn¬ Nne -km-t¶-XnI

Imc-W-ß-fm¬ ]ni-Ip-Iƒ kw -̀hn-®n-´p-≠v. Ah Xmsg- ]-d-bp∂ coXn-bn¬ XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

‘‘Ah-Im-in -I-fn¬ {Ia \º¿ 2 \nPne alvaqZv F∂Xv \nPn¬ alvaqZ v F∂p XncpØn

{]kn-≤o-I-cn-°p-∂p’’ .

14th December 2021Revenue Department17063
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