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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-9456/2021 01-11-2021
 
 തലേശരി താലകില  പിണറായി വിേലജില പിണറായി േദശത് പലകനി വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാത

ു  പി    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള ൈശലജ പി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   27-07-2008-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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന പി മകള 74

2 സേരാജിനി പി മകള 69

3 സീത പി മകള 62

4 ൈശലജ പി മകള 59

5 േതജ പി (മരണെപട മകൾ മാധവി പി എനവരെട മകൾ) പൗതി 46

6 േറാജ പി (മരണെപട മകൾ മാധവി പി എനവരെട മകൾ) പൗതി 45
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-10095/2021 03-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   എരവടി വിേലജില  െവണടായി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈവഷവ സി,

വലിയ  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ പിതാവ രാജൻ പി െക ,  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-04-2019 -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:ബി3-10715/2021 03-11-2021
 
  തലേശരി  താലകില   എരേഞാളി വിേലജില  എരേഞാളി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി യ

കരണൻ,   തണികണി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ബിേജായ െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

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:ബി3-10716/2021 03-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   തലേശരി വിേലജില വാടികകം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലേഗാപാല

ൻ  എൻ  െക,   ൈവശാഖ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മകന ജയശങർ ബാലേഗാപാലൻ േബാധിപിച  അേപക

ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-02-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭ സി മാതാവ 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ബിന മകള 50

2 െക ബിേജായ മകന 46
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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:ബി3-10709/2021 03-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   േകാടയം വിേലജില എരവടി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ മന്ത്,

 പാറയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ജബിന എൻ പി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ 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  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-11053/2021 03-11-2021
 
  തലേശരി  താലകില   ധരമടം വിേലജില അണൂർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാന െക,  പ

തൻ പരയിൽ വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന മേനാഹരൻ െക േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-10-2018 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി പി വിലാസിനി ഭാര് 63

2 ജയശങർ ബാലേഗാപാലൻ മകന 38

3 അപർണ ബാലേഗാപാൽ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജബിന എൻ പി ഭാര് 35

2 ആഷമി എസ മകള 14

3 ശാന എം മാതാവ 66

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി െക മകള 72

2 മേനാഹരൻ െക മകന 64

3 മഹിജ െക മകള 60

4 സജിത െക െക മകള 56

5 സരസൻ െക മകന 52
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നമര:ബി3-10096/2021 03-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില എരേഞാളി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക

വിജയകമാർ,   സംഗം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് പി  വിമല  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

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:ബി311700/2021 03-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   തലേശരി വിേലജില മണയാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല എം,  തത്മസ

ി  വീടിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന പിേയഷ എം േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   10-05-2021  -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:ബി3-10714/2021 03-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില എരേഞാളി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ എം

ബാലൻ,   േകാേറാത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് പതിനി െക േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

6 ഉഷാകമാരി െക (മരണെപട മകൻ ഹരീനനാഥൻ െക
എനയാളെട ഭാര്)

മകെന ഭാര് 59

7 ൈവഷവ െക (മരണെപട മകൻ ഹരീനനാഥൻ െക
എനയാളെട മകൻ)

പൗതൻ 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി വിമല ഭാര് 75

2 സംഗീത െക വി മകള 46

3 സനീപ െക വി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പവീൺ കമാർ എം മകന 50

2 പിേയഷ എം മകന 48

30th November 2021Revenue Department15159
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



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:ബി3-13591/2021 03-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി  വിേലജില  വടകമാട   േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി സി കഷൻ

,   േതൻ  തരതിയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന സനിൽ െക െക  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-13967/2021 03-11-2021
 
  തലേശരി  താലകില   തീരവങാട വിേലജില തിരവങാട േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക

വിശ്നാഥൻ, രമണി െക ,  േശയസ് ഭവൻ  എനിവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതരെട  മകന െക പശാന് കമാർ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാളകൾ    01-10-2016, 17-1-2021 എനീ തീയതികളില മരണെപടതായം പേരതരെട  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 പതിനി െക ഭാര് 69

2 സിന െക മകള 44

3 സിത െക മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിൽ െക െക മകന 48

2 സേശാഭ െക െക മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പശാന് കമാർ മകന 52

2 െക പേജാഷ കമാർ മകന 50

3 െക ഹർഷകമാർ മകന 48
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-12433/2021 03-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില വടകമാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ

േബാസേകാ  ഫർനാൻഡസ,    ഡിൈവൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ബീന എൽ   േബാധിപിച അേപക

ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-02-2019  -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

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-12424/2021 03-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   മാങാടിടം  വിേലജില  കിരാചി  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രമാവതി വി,

രസനാലയം വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന രബീഷ വി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ    18-02-2021  -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:ബി3-12527/2021 03-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   തീരവങാട വിേലജില തലായ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവദാസൻ വി,

സഞന വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് െക വി നിഷ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2021  -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീന എൽ ഭാര് 55

2 വിേനായ െഫർണാനസ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രബീഷ വി മകന 36

2 രസ വി മകള 34
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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:ബി3-12442/2021 03-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   കണംകന് വിേലജില മമം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലകാടൻ രാഘവൻ,

 ഷജിതാലയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് െനല്ാടൻ ശാരദ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-11-2020 -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:ബി3-11869/2021 02-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   പാതിരിയാട വിേലജില പാതിരിയാട േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി പി രേമഷ

് ബാബ,  മാധവം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് സിലീഷ് സി െക  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  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 സതി വി മാതാവ 72

2 െക വി നിഷ ഭാര് 48

3 സഞന വി മകള 20

4 െഷയിൻ വി മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െനല്ാടൻ ശാരദ ഭാര് 65

2 എൻ ഷജിത മകള 41

3 ഷിജിത് എൻ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിലീഷ് സി െക ഭാര് 41

2 അനഷ വി പി മകള 20

3 ആകാശ വി പി മകന 18
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നമര:ബി3-9237/2021 27-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   തീരവങാട വിേലജില കാവംഭാഗം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജതിൻ സി പി,

രാജീവം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ജീജ എം പി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-2021  -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:ബി3-8653/2021 02-11-2021
 
 തലേശരി താലകില ധരമടം വിേലജില േമലർ  േദശത് താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  സകമാരൻ  മളിയിൽ s/o

(Late)  കണൻ,   മണലിൽ വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന പതരാജൻ സി s/o (Late) സകമാരൻ മളിയിൽ, മണലിൽ

ഹൗസ, േമലർ , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-09-2020 -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:ബി3-10133/2021 02-11-2021
 
  തലേശരി  താലകില   േകാടിേയരി  വിേലജില മഴികര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാണികം,

അയതാൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന വി  േമാഹനൻ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-1993 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജീജ എം പി ഭാര് 48

2 നയന എം സി മകള 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല സി ഭാര് 70

2 സീന സി മകള 48

3 സനില സി മകള 46

4 പതരാജൻ സി മകന 43
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-12905/2021 02-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   പിണറായി വിേലജില കിഴകംഭാഗം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ,

കാടിൽ പരയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് പി സതി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2020  -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:ബി3-12902/2021 02-11-2021
 
  തലേശരി താലകില   പിണറായി വിേലജില  പിണറായി  േദശത്   താമസിചവരെവ   അനരിചേപായ  െക യ

ഗംഗാധരൻ,   കനത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് രമ  പി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2005 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പങജാകി എ മകള 62

2 വി േമാഹനൻ മകന 68

3 കൗസ വി മകള 76

4 വി രവീനൻ മകന 72

5 വി ചനൻ മകന 74

6 രാധ എ മകള 78

7 വി വനജാകി മകള 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതി പി ഭാര് 66

2 പി സജിത് മകന 40

3 വി യേശാദ മാതാവ 85

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ  പി ഭാര് 71

2 േറാജ പി യ മകള 44

3 ശീലൗന െക യ മകള 43

4 ലിജിൻ െക യ മകന 38
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-12952/2021 02-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   എരവടി വിേലജില പാനണ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം വാസ,  െചടിപറമ

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള േജാസന പി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-06-2021  -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:ബി3-12949/2021 02-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   എരവടി വിേലജില പാനണ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനനൻ-എടേചാളി,

 സാരാ നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് സരസ്തി വരപത്  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  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:ബി-12900/2021 02-11-2021
 
  തലേശരി   താലകില   പിണറായി  വിേലജില  കിഴകംഭാഗം  േദശത്   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  സ

ി കഷേവണി,   േവണി ബാഗ വീടിൽ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള ദീപിക നായർ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   13-

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീന പി മകള 46

2 േജാസന പി മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി വരപത് ഭാര് 71

2 സദാനനൻ ഇ വി മകന 49
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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:ബി3-12954/2021 01-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   എരവടി വിേലജില െവണടായി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ മാധവി,

കിഴേക കളതിൽ വീടിൽ  എനവരെട   അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള എൻ വസന േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   21-06-2021  -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:ബി3-9697/2021 01-11-2021
 
  തലേശരി  താലകില    എരവടി  വിേലജില  പാനണ േദശത്   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ടി  നളിനി,

േകാേറാത്  െപായിൽ  വീടിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന ടി അനിൽ കമാർ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   05-

04-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹൻ നായർ മകന 62

2 ദീപിക നായർ മകള 66

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ വസന മകള 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിമല ടി മകള 60

2 വനജ ടി മകള 56

3 ടി അനിൽകമാർ മകന 54

4 ടി പദീപൻ മകന 45

5 ടി അജിത മകള 50

6 ബാബ ടി മകന 43
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നമര:ബി3-9966/2021 01-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   തലേശരി വിേലജില വാടികകം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദള എ പി,

നവാസ മഹൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ഫാറക് െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2012  -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:ബ3-4774/2021 02-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില മഠതംഭാഗം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാടവള

ി േകള,  താെഴ കല്ാട് മഠം കനിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് നാരായണി സി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

11-2002  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ െക ഭാര് 72

2 ഫിേറാസ െക മകന 54

3 ൈഖറ െക മകള 52

4 ഫസല  െക മകന 48

5 ഫാറക് െക മകന 46

6 നവാസ െക മകന 41

7 നൗഷീർ െക മകന 35

8 ഫർസാന പി (മരണെപട മകൻ െഷറഫ  െക എനയാളെട
ഭാര്)

മകെന ഭാര് 44

9 സഫീന (മരണെപട മകൻ െഷറഫ  െക എനയാളെട മകൾ) പൗതി 25

10 സഫസീർ പി (മരണെപട മകൻ െഷറഫ  െക എനയാളെട
മകൻ )

പൗതൻ 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി സി ഭാര് 86

2 സേരശൻ െക മകന 56

3 നളിനി െക മകള 58

4 ലളിത െക മകള 50

5 അജിത െക മകള 48

30th November 2021Revenue Department15169
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 

6 സരിത ബാബ െക മകള 43

7 പതിനി എ (മരണെപട മകൻ ബാലകഷൻ എനയാളെട
ഭാര്)

മകെന ഭാര് 57

8 ഷംന െക (മരണെപട മകൻ ബാലകഷൻ എനയാളെട മകൾ പൗതി 24

9 ഷാനി െക (മരണെപട മകൻ ബാലകഷൻ എനയാളെട മകൾ
)

പൗതി 30
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-9468/ 2021 01-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി വി എം  െപരനാറിൽ

േദശത്  സങീർതനം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരേഞാളി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ജീന െക , , േബാധിപിച അേപക

എരേഞാളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2020  -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:ബി3-9469/ 2021 01-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ സി സി  വടകമാട

േദശത്  േശയസ്  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരേഞാളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നാരായണി െക , , േബാധിപിച

അേപക   എരേഞാളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-04-2021 -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:ബി3-9836/ 2021 01-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജീന െക ഭാര് 42

2 സൗരവ വി എം മകന 18

3 സഞയ വി എം മകന 18

4 സങീർതന വി എം മകള 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി െക ഭാര് 71

2 മരളീധരൻ െക മകന 51

3 മേനാജ കമാർ െക മകന 48
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 തലേശരി താലകില   പാതിരിയാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി േകാരൻ   പറമായി േദശത്

,െപായയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാതിരിയാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േരവതി വി പി , , േബാധിപിച അേപക   പാതിരിയാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    17-04-2021  -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:ബി3-11054 / 2021 01-11-2021
 
  തലേശരി  താലകില   ധരമടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാൻസിസ , പാലയാട േദശത്

ഉമാലയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ധരമടം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആേകഷ െക , , േബാധിപിച അേപക   ധരമടം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-

01-2020  -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:ബി3-14891 / 2021 10-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   തീരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹാഷിം പി ടി  തലായി േദശത്

റഹമാൻ മൻസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തീരവങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െസബീന െക ഇ , , േബാധിപിച അേപക   തീരവങാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    20-09-2021  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരവതി വി പി ഭാര് 73

2 ഷീന വി മകള 51

3 ഷാജി വി മകന 50

4 ൈഷമ വി പി മകള 46

5 ൈഷജ വി പി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആേകഷ െക മകന 36

2 ആഷിഗ െക മകള 37
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-13782/ 2021 08-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   തീരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷജീബ കമാർ ഇ െക ,അജിൽ കമാ

ർ  ഇ  െക  ,  തിരവങാട  േദശത്  ചിറാരികണി  വീടിൽ  എനിവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തീരവങാട വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി റജില ഇ

െക , , േബാധിപിച അേപക   തീരവങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില യഥാകമം  26-03-2015 ,26-9-2019 എനീ തീയതികളിൽ മരണെപടതായം പേരതരെട

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:ബി4-12446/ 2021 06-11-2021
 
  തലേശരി  താലകില   പാട്ം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനനൻ െക ,  മതിയങ േദശത്

മിഥനാപരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാട്ം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കമല െകാടേയാടൻ , , േബാധിപിച അേപക   പാട്ം 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െസബീന െക ഇ ഭാര് 57

2 നിജില മഹമദ മകന 37

3 നിഖിൽ മഹമദ മകന 33

4 നാമിയ ആയിഷ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റജില ഇ െക സേഹാദരി 50

2 ജിജീഷ കമാർ ഇ െക സേഹാദരൻ 48

3 സജിത് ഇ െക സേഹാദരൻ 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമല െകാടേയാടൻ ഭാര് 65

2 അഖിേലഷ അനനൻ മകന 36

3 മിഥന െക മകള 35
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നമര:ബി4-12908/ 2021 06-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   പാട്ം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ എ  പാട്ം േദശത് വയേലാമൻ

വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാട്ം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വി വസനകമാരി , , േബാധിപിച അേപക   പാട്ം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-

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. 

 
നമര:ബി4-12436 / 2021 06-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   കതപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഹമചനൻ എൻ പി , നരവർ േദശത

് പതിയപരയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കതപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സധ എൻ , , േബാധിപിച അേപക   കതപറമ് വിേലജ

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

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:ബി4-12437/2021 06-11-2021
 
  തലേശരി  താലകില   കതപറമ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാവില േഗാവിനൻ തസ്ാർ

ആമിലാട േദശത് അനിൽ ഭവൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കതപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശശികമാർ െക , , േബാധിപിച അേപക

 കതപറമ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-11-2019  -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 വി വസനകമാരി ഭാര് 69

2 ലിബിന എ  വി മകള 42

3 ഷിംന എ വി മകള 38

4 ഷിബിൻ എ വി മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധ എൻ ഭാര് 56
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പങജാകി െക ഭാര് 68

2 ശശികമാർ െക മകന 48

3 അനിൽകമാർ െക മകന 46

4 രാേജഷ കമാർ െക മകന 45

5 ഹരീഷ െക മകന 40
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി4-12443 / 2021 06-11-2021
 
  തലേശരി  താലകില   േകാടിേയരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസ എ  മഴികര േദശത്

അമമത്  േദവീ  നിവാസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടിേയരി വിേലജില   പേരതയെട മകള സയന എ , , േബാധിപിച അേപക

േകാടിേയരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-02-2021  -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:ബി4-12547/ 2021 06-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   കതിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ വി രാഘവൻ  കതിരർ േദശത്

െതെകമടം  പറമ്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കതിരര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പതാവതി െക പി , , േബാധിപിച അേപക

കതിരര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-06-2021  -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:ബി4-12549/2021 06-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം െക സേരനൻ ഭരതാവ 65

2 സംഗീത എ മകള 34

3 േസ്ത എ മകള 32

4 സയന എ മകള 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതാവതി െക പി ഭാര് 65

2 എ വി ശിവദാസൻ മകന 47

3 എ വി ശീജ മകള 45
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 തലേശരി താലകില   കതിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പകീർത്  ചണങെപായിൽ േദശത

് പിയ നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കതിരര വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ പിയ പി , , േബാധിപിച അേപക   കതിരര വിേലജ

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

09-2014  -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:ബി4-12548/ 2021 06-11-2021
 
  തലേശരി  താലകില   കതിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നടകണി  പറമിൽ പകാശൻ

ചണങെപായിൽ  േദശത്  നടകണിപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കതിരര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  പിയ പി  ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-12-1999 -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:ബി4-12630/ 2021 06-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   െചാകി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാടകനിയിൽ ൈസബ  നിടമം േദശത

് േഫാകസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചാകി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഷറഫദീൻ കാളിയാറവിെട , , േബാധിപിച അേപക

െചാകി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2021  -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 പിയ മാതാവ 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പിയ പി ഭാര് 47

2 േദവകി എൻ പി മാതാവ 84

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷറഫദീൻ കാളിയാറവിെട ഭരതാവ 57
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നമര:ബി4-12529/2021 06-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   തീരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി വി രാമകഷൻ  വയലളം േദശത

് ദലിന വില വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തീരവങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള േദജ വി െക , , േബാധിപിച അേപക   തീരവങാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    12-09-2020  -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:ബി3-12530/ 2021 06-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   തീരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖാലിദ ടി പി  തിരവങാട േദശത്

മഫാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തീരവങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സമീർ പി എ , , േബാധിപിച അേപക   തീരവങാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-03-2020  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-12583 / 2021 06-11-2021
 
  തലേശരി താലകില   തീരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി ബാലകഷൻ  തിരവങാട

േദശത്നിരാം  നിവാസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

2 സ െസനിയാഹ മകള 28

3 ഹിബ ഷറഫദീൻ മകള 25

4 എം െക മഹമദ പിതാവ 84

5 പി ആയിഷ മാതാവ 71

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദജ വി െക മകള 55

2 ദസില മകള 53

3 ദലിന വി െക മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബബകർ പി എ മകന 44

2 ശബറാലി പി എ മകന 41

3 സമീർ പി എ മകന 33
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തീരവങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ദിേനശൻ സി , , േബാധിപിച അേപക

തീരവങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-11-2019  -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:ബി3-12534 / 2021 06-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   തീരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജനാർദനൻ െക െക  കാവംഭാഗം

േദശത്  അകയ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തീരവങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ടി എം പീതി , , േബാധിപിച അേപക

തീരവങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-12537/ 2021 06-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   തീരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിർമല എം എ  ചാലിൽ േദശത്

ഫാതിമ  േകാളനി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തീരവങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള േമരി മേഡാണ േജകബ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-11-2020  -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 ദിേനശൻ സി മകന 53

2 ഷീബ സി മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി എം പീതി ഭാര് 63

2 ധന് ജനാർദനൻ മകള 41

3 ദിവിജിത് ജനാർദനൻ മകന 39

4 ധനഷ ജനാർദനൻ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1 േമരി മേഡാണ േജകബ മകള 39

2 മാേസ്ൽ െനേറാണ മകന 37

3 മജീഷ േജകബ മകന 35
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-12541/ 2021 06-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   തീരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഹാഷിം  തിരവങാട േദശത

് സബഹാൻ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തീരവങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സി മഹമദ ഫർേവസ ,  ,  േബാധിപിച അേപക

തീരവങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2012  -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:ബി3-12542/ 2021 06-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   തീരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖയ ടി പി  തിരവങാട േദശത്

റയാൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തീരവങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഫർസാന പി െക , , േബാധിപിച അേപക   തീരവങാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-02-2021  -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 സി മഹമദ ഫർേവസ മകന 50

2 ഫസിഹദീൻ സി മകന 45

3 മംതാസ പർവാന കഞിെമായ മകള 53

4 ഫാതിമ ഫൗമിത െചറവാകര മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫർസാന പി െക മകള 46

2 ഫർവാന പി െക മകള 43

3 ഫർേവഷ പി െക മകന 41

4 ഫർമിന മിർഷാജ മകള 40

5 ഫജിനനിസ  പി െക മകള 39
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നമര:ബി3-12544/ 2021 06-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   തീരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കനക രാജ പി െക  കാവംഭാഗം

േദശത് ഉഷസ് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തീരവങാട വിേലജില   പേരതയെട ഭാര് ജലജ െക സി , , േബാധിപിച അേപക   തീരവങാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    06-01-2015  -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:ബി3-12545/ 2021 06-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   തീരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വികർ രാജൻ ലാസർ  ചാലിൽ

േദശത്  വിമൽ  നിവാസ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തീരവങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയ കമാരി , , േബാധിപിച അേപക

തീരവങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2015  -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:ബി3-12535/ 2021 06-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   തീരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാക കമാർ െക,  തിരവങാട

േദശത്  നിത്േജ്ാതി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തീരവങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േജ്ാതിനി െക , , േബാധിപിച അേപക

 തീരവങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന   13-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജലജ കനകരാജ ഭാര് 63

2 കേലഷ പേളരി മകന 40

3 കിരൺ പി സി മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാരി ഭാര് 60

2 വിമൽ വികർ മകന 39

3 വിേനഷ വികർ മകന 37
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-12536/ 2021 06-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   തീരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജകബ േപാൾ  ചാലിൽ േദശത്

ഫാതിമ  േകാളനി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തീരവങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള േമരി മേഡാണ േജകബ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-09-2005  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജ്ാതിനി െക ഭാര് 61

2 നിഷാന് െക െക മകന 42

3 നിത് സഗനൻ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി മേഡാണ േജകബ മകള 39

2 മാേസ്ൽ െനേറാണ മകന 37

3 മജീഷ േജകബ മകന 35
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-13970/2021 02-11-2021
 
  തലേശരി  താലകില   തിരവങാട വിേലജില തിരവങാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റസിയ

ഇബാഹിം,   െമയസ  വീടിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന റബാഹ ഇബാഹിം േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   24-

07-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഫസത് െചറിയത് മാതാവ 74

2 റഷ ഇബാഹിം മകള 37

3 റബാഹ ഇബാഹിം മകന 31
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