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നമര:ബി3-10445/2021 08-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   കണംകന് വിേലജില  നീർേവലി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാപടി കടൻ

കനമൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്  ലീല രയേരാതാൻ  േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2021-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:ബി3-10891/2021 10-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   തിരവങാട വിേലജില ചാലിൽ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി ൈമതി

കിഴേകപരയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട ഭരതാവ െക പി വിശ്നാഥൻ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   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:ബി3-10890/2021 08-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല രയേരാതാൻ ഭാര് 72

2 ബിജ ആർ മകന 48

3 ബിന ആർ മകള 46

4 വിേജഷ ആർ മകന 44

5 േജാഷിത് ആർ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പി വിശ്നാഥൻ ഭരതാവ 69

2 ഇനേലഖ െക പി മകള 45

3 ബിേജഷ െക പി മകന 43

4 അഭിലാഷ െക പി മകന 41
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 തലേശരി താലകില   തിരവങാട വിേലജില തിരവങാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഫിയ വി പി

 സഫിയാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള സഫറീന വി പി  േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   20-05-2021-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:ബി3-9604/2021 08-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   ധരമടം വിേലജില  ധർമടം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി എൻ  ശീപത

ം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മകന രഞിത് കമാർ എൻ പി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    29-01-2020-ല

മരണെപടതായം  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:ബി3-9603/2021 08-10-2021
 
  തലേശരി  താലകില   ധരമടം  വിേലജില  പാലയാട  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലളിത  എ

സൗപർണിക വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന നീരജ എ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-06-2021-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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇജാസ വി പി മകന 45

2 സഫറീന വി പി മകള 40

3 ഷഹന ഷമീർബാബ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഞിത് കമാർ എൻ പി മകന 48

2 സജിത് കമാർ എൻ പി മകന 46

3 സനിത് കമാർ എൻ പി മകന 44

4 െറനിത് എൻ പി മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

16th November 2021Revenue Department12901
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നമര:ബി3-10889/2021 08-10-2021
 
 തലേശരി താലകില തിരവങാട വിേലജില തിരവങാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ മേനാജ എ പി

 മഹിമ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട ഭരതാവ രേമഷ ബാബ ടി പി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    16-03-2021-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:ബി4-11862/2021 08-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   ശിവപരം വിേലജില മാലർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വി ശങരൻ നമ്ാർ

 അേശാക  നിവാസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്    പി വി സരസ്തി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

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. 

 

1 നീരജ എ മകന 30

2 നിധിൻ എ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രേമഷ ബാബ ടി പി ഭരതാവ 71

2 മനീഷ രേമഷ ബാബ മകന 39

3 മഹിമ ടി പി മകള 37

4 മിഥില രേമഷ ബാബ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി വി മഞള കമാരി മകള 56

2 പി വി അേശാക കമാർ മകന 55

3 പി വി പരിമള കമാരി മകള 53

4 പി വി ഷനില മകള 45

5 പി വി സരസ്തി ഭാര് 76

12902 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-10811/2021 08-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   ധരമടം വിേലജില അണലർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വടവതി ദാസൻ

േശയസ് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്  പി  േപമ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-10-2005-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:ബി3-11550/2021 08-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   തലേശരി വിേലജില  വാടികകം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചറിയത് സഹറ

 ൈബതൽ ഇർഫ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന െചറിയത് ഹാരിസ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    17-05-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ പറയനയാൾ  മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-11551/2021 08-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   തലേശരി വിേലജില  മണയാട േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നളിനി എം  പരയത

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട ഭരതാവ േശഖരൻ സി   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി േപമ ഭാര് 67

2 ഷനില പി മകള 49

3 ഷലിൻ കമാർ പി മകന 45

4 ൈഷമ പി മകള 43

5 ഷജിന പി മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െചറിയത് ഹാരിസ മകന 66
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മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2014-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:ബി3-10808/2021 08-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   ധരമടം വിേലജില  േമലർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി പി െക  രാ

ം നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന സജീഷ കമാർ െക െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശഖരൻ സി ഭരതാവ 80

2 ശയന സി മകള 47

3 വീണ ശിവപകാശ മകള 45

4 അജയൻ സി മകന 41

5 ആശ സി മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിത േമാഹനൻ െക െക മകള 59

2 രജിത െക െക മകള 56

3 സജീഷ കമാർ െക െക മകന 51
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-10713/2021 13-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജിലവടകമാട േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക അബ

ൾ അസീസ    ആയിഷ ഭവൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരേഞാളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന റിഷിൽ പി എം േബാധിപിച അേപക

എരേഞാളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2021  -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:ബി3-10600/2021 13-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   പിണറായി വിേലജില  പാറപം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സശീല ഇടമടിനകത

്  W/o.  (േലറ്)   കഞിരാമൻ   ൈസരനി  വീടിൽ      എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പിണറായി വിേലജില   പേരതയെട മകന മരളീധരൻ ഇ   ,

ൈസരനി ഹൗസ, പാറപം  , േബാധിപിച അേപക   പിണറായി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-02-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹജബി പി എം ഭാര് 61

2 റിഷാന പി എം മകള 42

3 റിഷാദ പി എം മകന 40

4 റിദാഷ  പി എം മകന 38

5 റിഷിൽ പി എം മകന 36

6 മഫീല പി എം മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മരളീധരൻ ഇ മകന 64

2 ശാർങാധരൻ  ഇ മകന 56

3 ലൗലി ഇ മകള 49

4 ൈവശാഖ  ഒ   ( മരണെപട മകൻ വിദ്ാധരെൻറ  മകൻ) പൗതൻ 33
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നമര:ബി4-12005/2021 13-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   െമാേകരി വിേലജില  െമാേകരി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവടി  യ  െക

ആറപറത്ചാതമളി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െമാേകരി വിേലജില   പേരതയെട മകന സേരനൻ  യ  െക  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2021  -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:ബി4-12176/2021 13-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   തപേങാടര വിേലജില  കടവതർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബഷീർ പി പി

വണാർവയൽ   വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തപേങാടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൗദ എ , േബാധിപിച അേപക   തപേങാടര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-

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. 

 

5 വിേവക ഒ   ( മരണെപട മകൻ വിദ്ാധരെൻറ  മകൻ) പൗതൻ 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരനൻ  യ  െക മകന 62

2 സശീല യ െക മകള 57

3 വസന യ െക മകള 56

4 സഗതൻ യ െക മകന 52

5 സജാത യ െക മകള 50

6 സമ യ െക മകള 50

7 സജിന യ െക മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗദ എ ഭാര് 48

2 സൈഹറ വി പി മകള 29

3 തസനീം വി പി മകള 26

4 തൻസിഹ ബഷീർ വി പി മകള 21

5 മഹമദ വി പി മകന 18

6 ആയിഷ പതിേയടത് മാതാവ 75
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നമര:ബി4-11063/2021 13-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   കതിരര വിേലജില െപാന്ം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി പി

തറാൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കതിരര വിേലജില   പേരതയെട പൗതൻ ൈഹേജഷ എം സി  േബാധിപിച അേപക   കതിരര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-06-2013  -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 ൈഹേജഷ എം സി  (മരണെപട മകൻ ചനൻ പി എനയാളെട
മകൻ)

പൗതൻ 38
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NOTICE

 
നമര:ബി 411066/2021 01-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   കതിരര വിേലജില ചണങാെപായിൽ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേലാളി

ബാലൻ,   നേചാളി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് കമല ഉചമളി േബാധിപിച അേപക   കതിരര വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 411064/2021 01-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   കതിരര വിേലജില പേല്ാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാണ െക,  പറമത

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് േരാഹിണി സി േബാധിപിച അേപക   കതിരര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-07-2016  -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:ബി 4-1140/2021 01-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   േകാടിേയരി വിേലജില മഴികര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക അചതൻ,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമല ഉചമളി ഭാര് 69

2 പവീൺ കമാർ ബാലൻ മകന 51

3 ഷീജ വിേനാദ മകള 48

4 പശാന് കമാർ നേചാളി മകന 46

5 ഷീബ ഷാജ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരാഹിണി സി ഭാര് 72

2 സനിൽകമാർ സി മകന 54

3 സനിത സി മകള 52
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കാേടാനവിട വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള പഷ പി ബി േബാധിപിച അേപക   േകാടിേയരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-01-2004  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 4-11060/2021 01-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   കടാളി വിേലജില കടാളി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ      പി െക രാഘവൻ,

പശാനി നിലയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായ   പേരതനെറ മകന ശരത് പി ആർ േബാധിപിച അേപക   കടാളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 4-10900/2021 01-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   േകാടിേയരി വിേലജില മഴികര േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകള എം എം,

മഞകൽ  മലാൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ശശിധരൻ എം എം േബാധിപിച അേപക   േകാടിേയരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    01-04-1992  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിശ്നാഥൻ പി ബി മകന 63

2 ഉഷ േബബി പി ബി മകള 59

3 രേമഷ ബാബ പി ബി മകന 56

4 േശാഭന പി ബി മകള 53

5 പഷപ പി ബി മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന വി െക ഭാര് 66

2 ശരത് പി ആർ മകന 38

3 രശമി പി ആർ മകള 34

16th November 2021Revenue Department12909
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This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



 
നമര:ബി 4-10899/2021 01-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   േകാടിേയരി വിേലജില വയലളം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം പി പതനാഭൻ

,  േദവി  സദനം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന രാേഗഷ സി  പി  േബാധിപിച അേപക   േകാടിേയരി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-10-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 4-10907/2021 01-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   കീഴൂര വിേലജില എടയതർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അന എൻ പി,

പഴയടത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ൈസനബ സി എം േബാധിപിച അേപക   കീഴൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-10-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശിധരൻ എം എം മകന 68

2 എം എം പസന മകള 53

3 പതിനി ഒ പി (മരണെപട മകൻ ഹരിദാസൻ എം എം
എനയാളെട ഭാര്)

മകെന ഭാര് 60

4 േരഷന എം എം (മരണെപട മകൻ ഹരിദാസൻ എം എം
എനയാളെട മകൾ)

പൗതി 36

5 രജിൽദാസ എം എം (മരണെപട മകൻ ഹരിദാസൻ എം എം
എനയാളെട മകൻ)

പൗതൻ 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതൻപരയിൽ േദവി ഭാര് 63

2 സി പി േരഖ മകള 46

3 ചമേളാൻ പലമളി രാേഗഷ മകന 45.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ സി എം ഭാര് 60

2 മനീർ െചമിൽ മാകനത് മകന 41

3 ബഷീർ സി എം മകന 38

4 അഷറഫ സി എം മകന 36

5 തസലീമ സി എം മകള 31
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This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



 
നമര:ബി 4-10901/2021 01-10-2021
 
തലേശരി താലകില   േകാടിേയരി വിേലജില േകാടിേയരി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസനരാജ

ൻ  എം,   അനപമ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് നിർമല യ ടി  േബാധിപിച അേപക   േകാടിേയരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-

07-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 4-11059/2021 01-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   കടാളി വിേലജില മടനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ചനൻ,  കനമൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ സി  േബാധിപിച അേപക   കടാളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2021  -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:ബി 4-10817/2021 01-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   പതര വിേലജിലപതർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാജ കമാർ െക,

വടകമാട  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മാതാവ ജയലകി െക േബാധിപിച അേപക   പതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

6 ഫസീല സി എം മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിർമല യ ടി ഭാര് 67

2 വിനീത എം ടി മകള 38

3 നീേലഷ എം ടി മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ സി ഭാര് 56

2 ഉജിത് സി മകന 36

3 ഷമിൽ സി മകന 34

4 ഷനിൽ സി മകന 31
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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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയലകി െക മാതാവ 64
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 4-10894/2021 01-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   പന്നര വിേലജില പന്നർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ എം െക,

രാവാരിചിനവിട വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് േപമലത ആർ േബാധിപിച അേപക   പന്നര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2021  -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:ബി 4-11703/2021 01-10-2021
 
  തലേശരി  താലകില   േകാടിേയരി  വിേലജില േകാടിേയരി  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാണി,

കകാടൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന രേമശൻ െക േബാധിപിച അേപക  േകാടിേയരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-01-2006  -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:ബി 3-9452/2021 01-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   തിരവങാട വിേലജില കാവംഭാഗം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി,

ഒതേയാത്  മീതൽ  (ശീകല)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന എം െക രാേജഷ േബാധിപിച അേപക   തിരവങാട വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമലത ആർ ഭാര് 73

2 നിഷ ആർ മകള 47

3 നിജി ആർ മകള 44

4 നിേജഷ ആർ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷണൻ െക ടി മകന 73

2 രേമശൻ െക മകന 65
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-

06-2016  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 4-3820/2021 08-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   പടവിലായി വിേലജില കലായി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻ േകാടൻ

െചമത്,   സരജ  നിവാസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ബാലൻ വായനാൻ േബാധിപിച അേപക   പടവിലായി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-

07-1991  -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:ബി 4-10299/2021 08-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   കതിരര വിേലജില കതിരർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കേണാത് പാറ,

കേണാത് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകെന ഭാര്  സേരാജിനി  േബാധിപിച അേപക   കതിരര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-1983 -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 എം െക ഹരിദാസ മകന 62

2 എം െക ബാലമരളീധരൻ മകന 59

3 എം െക അനിത മകള 54

4 എം െക ഗിരീഷ മകന 48

5 എം െക രാേജഷ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദാസൻ @ രാമദാസൻ വി മകന 68

2 ബാലൻ വായനാൻ മകന 66

3 സേരനൻ വി മകന 60

4 രേമഷബാബ വി മകന 59

5 ജയപകാശൻ വി മകന 55
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നമര:ബി 4-10906/2021 01-10-2021
 
  തലേശരി  താലകില   കീഴൂര വിേലജില കീഴൂർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിേനാദൻ എൻ

െക,    പാേറമൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് രാജിനി െക പി  േബാധിപിച അേപക   കീഴൂര വിേലജ ഓഫീസര

   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-04-2021 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 4-10904/2021 04-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   കീഴൂര വിേലജില എടയനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ വി,

േചലാങര ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ സേഹാദരൻ രവി വി േബാധിപിച അേപക   കീഴൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-01-2021  -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 4-9163/2021 01-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി എ (മരണെപട മകൻ കഞികണൻ െക
എനയാളെട ഭാര്)

മകെന ഭാര് 74.

2 ഉൻേമഷ കമാർ (മരണെപട മകൻ കഞികണൻ െക
എനയാളെട മകൻ)

പൗതൻ 51

3 ഉജ്ല െക (മരണെപട മകൻ കഞികണൻ െക
എനയാളെട മകൾ)

പൗതി 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജിനി െക പി ഭാര് 48

2 ആദിത് െക പി മകള 25

3 അഭിജയ െക പി മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ വി സേഹാദരി 70

2 രാഘനാഥൻ വി സേഹാദരൻ 68

3 രവി വി സേഹാദരൻ 58
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  തലേശരി  താലകില െചാകി വിേലജില േമനപം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ      റഖിയ എ െക,

തങപനതിൽ, താെഴകനിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മകന നിസാർ ടി പി േബാധിപിച അേപക   െചാകി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം  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:ബി 4-9701/2021 01-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   െപരിങതര വിേലജില കരിയാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാകാരാച

ി  കനിയിൽ കല്ാണി,   െകാകാരിചി   കനിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     മകെന ഭാര്  നിർമല ടി   േബാധിപിച  അേപക

െപരിങതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2000  -ല മരണെപടതായം  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:ബി 3-10091/2021 08-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   തലേശരി വിേലജില മണയാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ     ടി െക മേനാജ,

െപാനരത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് സനിത വി േബാധിപിച അേപക   തലേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൽമത് മകള 48

2 സലിം ടി ടി െക മകന 43

3 നിസാർ ടി പി മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിർമല ടി (മരണെപട മകൻ ഭാസകരൻ എനയാളെട ഭാര്) മകെന ഭാര് 55

2 േസാനം െക െക (മരണെപട മകൻ ഭാസകരൻ എനയാളെട
മകൾ)

പൗതി 26

3 േസാണ് െക െക (മരണെപട മകൻ ഭാസകരൻ
എനയാളെട മകൾ)

പൗതി 24

4 സമിത് െക െക (മരണെപട മകൻ ഭാസകരൻ എനയാളെട
മകൻ)

പൗതൻ 23
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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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിത വി ഭാര് 49
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 3-10092/2021 08-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   തലേശരി വിേലജില മണയാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    പി എം ജാനകി,

െപാനാരത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള സധ ടി െക േബാധിപിച അേപക   തലേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021  -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: ബി 3 -11055/2021 08-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   ധരമടം വിേലജില പാലയാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമാവതി കേനരി,

ഉമാലയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന ആേകഷ െക േബാധിപിച അേപക   ധരമടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-12-2005  -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:ബി 4 -11559/2021 08-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   നയ മാഹി  വിേലജില അഴീകൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജീനൻ െക െക,

 കനത്  േകാടായ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ സേഹാദരി സതി െക െക േബാധിപിച അേപക   നയ മാഹി  വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശഭ ടി െക മകള 61

2 സധ ടി െക മകള 59

3 സനിത പി (മരണെപട മകൻ മേനാജ ടി െക എനയാളെട
ഭാര്)

മകെന ഭാര് 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആേകഷ െക മകന 36

2 ആഷിഗ െക മകള 37
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-

10-2019  -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:ബി 3-6676/2021 08-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   തിരവങാട വിേലജില യാലിൽ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിഖിൽ േജാർജ്,

 ഫാതിമ  േകാളനി,  റം  നമർ 9   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് സിന് റാണി  േബാധിപിച അേപക   തീരവങാട വിേലജ

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

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:ബി 3-10886/2021 08-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   തിരവങാട വിേലജില  തിരവങാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ ഒ പി,

 പതീക വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് റീന െക പി  േബാധിപിച അേപക    തിരവങാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതി െക െക സേഹാദരി 53

2 സനിത െക െക സേഹാദരി 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന് റാണി ഭാര് 37

2 സനിഗദ നിഖിൽ മകള 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റീന െക പി ഭാര് 64

2 റിന പി െക മകള 43

3 ഐശ്ര് പി െക മകള 31
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നമര: ബി 3-11768/2021 08-10-2021
 
 തലേശരി താലകില    തിരവങാട വിേലജില  തിരവങാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േരാഹിണ

ി എൻ പി,  ഷംന വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള ഷംന വിപിൻ  േബാധിപിച അേപക    തിരവങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2020  -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:ബി 3-10878/2021 08-10-2021
 
 തലേശരി താലകില    തിരവങാട വിേലജില കാവംഭാഗം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണവളപി

ൽ  സശീല,   േഗാവിന്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള ഉഷ െക വി   േബാധിപിച അേപക   തീരവങാട വിേലജ

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

01-2004  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷംന വിപിൻ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ െക വി മകള 71

2 ഉമ െക വി മകള 68

3 അജിത പി വി മകള 67

4 േമാഹൻദാസ പി വി മകന 65

5 സജിത് കമാർ പി വി മകന 62

6 രാേഗഷ പി വി മകന 59

7 രേമഷ പി വി മകന 57
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 3 -10880/2021 08-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   തിരവങാട വിേലജില കാവംഭാഗം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീലത പി െക,

േദവകി നിവാസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ വിജയൻ െക െക  േബാധിപിച അേപക   തിരവങാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2021 -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:ബി 3-1084/2021 08-10-2021
 
 തലേശരി താലകില  തിരവങാട വിേലജില തിരവങാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി ഒ ടി മായ

ൻ , ബീബി ഘർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ഷാനവാസ െക വി  േബാധിപിച അേപക          തിരവങാട  വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2019 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 3 -1082/ 2021 08-10-2021
 
 തലേശരി താലകില  തിരവങാട വിേലജില തിരവങാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി സി ഒ കയ,

 െഷറീൻസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന സി സി ഒ അബദള േബാധിപിച അേപക  തിരവങാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-2015 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയൻ െക െക ഭരതാവ 68

2 വിപിൻ െക െക മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാനവാസ െക വി മകന 36
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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:ബി 3 -10093/ 2021 08-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   എരവടി വിേലജില െവണടായി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാേരാൻ  നാണ,

 കാപിൽ  ചാൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് മാണിയത്  സാവിതി േബാധിപിച അേപക   എരവടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-10-2006 -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:ബി 3 -10712/ 2021 08-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില എരേഞാളി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനവതി പ

ി  പി,    ഇടി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന മേഹഷ കമാർ പി പി േബാധിപിച അേപക   എരേഞാളി വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനയാൾ  മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 3 -11282/ 2021 08-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   തപേങാടര വിേലജില  കടവതർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ ടി,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി സി ഒ അബദള മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാണിയത്  സാവിതി ഭാര് 72

2 എം ബാലകഷൻ മകന 56

3 എം വിേനാദൻ മകന 47

4 എം രജനി മകള 52

5 എം വതലൻ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേഹഷ കമാർ പി പി മകന 56
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  തണിേശരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സജിത ടി   േബാധിപിച അേപക   തപേങാടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-12-2018  -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:ബി 3 -10097/ 2021 08-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില എരേഞാളി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക

ബാലൻ  ,   ഹരീ  നിവാസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ  ഭാര് െക എം നളിനി േബാധിപിച അേപക   എരേഞാളി വിേലജ

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

11-2014  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിത ടി ഭാര് 52

2 േശാണിമ േമാഹനൻ ടി മകള 31

3 സരൺ  ടി മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക എം നളിനി ഭാര് 75

2 ഹരീഷ എം മകന 45

3 സദീപ എം മകന 43

4 ബിജിത് എം മകന 40
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി4-13986/2021 29-10-2021
 
  തലേശരി  താലകില   ശിവപരം  വിേലജില മളനർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകണൻ

െചറവളത്,   ലക്മി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ശ്ാമള ലകണൻ േബാധിപിച അേപക   ശിവപരം വിേലജ

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

08-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള ലകണൻ ഭാര് 55

2 ശാലിഷ ലകണൻ മകന 30

3 ശ്ാംലി ലകണൻ മകള 28

4 മാധവി െചറവളത് മാതാവ 95
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