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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
:ബി3-9112/2021     10-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   പിണറായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േശാഭന െക w/o പരേഷാതമൻ

കാളി  പറമൻ   കിഴകം  ഭാഗം  േജാഷിനി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പിണറായി  വിേലജില    പേരതയെട  ഭരതാവ

പരേഷാതമൻ കാളി പറമൻ , കിഴകം ഭാഗം േജാഷിനി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പിണറായി വിേലജ ഓഫീസര

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

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 4-4400/2021    10-09-2021
 
  തലേശരി  താലകില   കതപറമ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നളിനി  പി   നരവർ േദശത

്  ശീകഷണാവിലാസം  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കതപറമ് വിേലജില   പേരതയെട മകന സതീഷ െക പി , നരവർ േദശത്

ശീകഷണാവിലാസം വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക   കതപറമ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-1998 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി4-11294/2021      10-09-2021
 
  തലേശരി  താലകില   േകാടിേയരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  കഞികഷൻ അടിേയാടി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പരേഷാതമൻ കാളി പറമൻ ഭരതാവ 62

2 േജാഷിനി െക മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതീഷ െക പി മകന 59

2 സജിത െക പി മകള 58

3 സജിനി െക പി മകള 56

4 സലിന െക പി മകള 54
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േകാടിേയരി  േദശത്  െചറിയപരമത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടിേയരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േവണ പി ,

േകാടിേയരി േദശത് െചറിയപരമത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േകാടിേയരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-09-1991  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ജാനകിയമ ഭാര് 82

2 പതാവതി സി പി മകള 62

3 വിേനാദൻ സി പി മകന 60

4 സജാത പി മകള 57

5 േവണ പി മകന 55

6 പേമാദ സി പി മകന 51
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