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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-14908/2021 02-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   തീരവങാട വിേലജില  തിരവങാട േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷണൻ സി,

 പടിഞാെറ ഞാലികരമൽ വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ജാനകി സി   േബാധിപിച അേപക ബനെപട വി േലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-

06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-14889/2021 24-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   തിരവങാട വിേലജില കാവംഭാഗം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതീേദവി വി വി,

 ചാരത വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന ഷിജിൻ വി വി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2021  -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:ബി3-4375/2021 13-08-2021
 
 തലേശരി താലകില   ധരമടം വിേലജില  ധർമടം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി െക ലക്മി,

ചീനാൻ കേറരി വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി സി ഭാര് 71

2 ഷർമിള പി എൻ മകള 51

3 ഷാജി പി എൻ മകന 49

4 ഷിജി സേനാഷ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിജിൻ വി വി മകന 34

2 ജഷണ വിേനാത -കണൻ മകള 37

21st December 2021Revenue Department18107
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സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട മകള േപമ സി െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസന സി െക മകള 68

2 േപമ സി െക മകള 66

3 പമീള സമിതൻ മകള 64

4 സജാത സി െക മകള 60

5 പഷജ സി  െക മകള 58

6 ഷീജ സി െക മകള 51
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