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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി4-12445/2021 04-12-2021
 
  തലേശരി  താലകില   േകാടിേയരി  വിേലജില   െപാതവാേചരി  േദശത്  കിഴകയിൽ  വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  എൻ െക കഞിേകള കറപ്, െക എൻ മാധവി    എനിവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതരെട മകന സജീവൻ െക എൻ േബാധിപിച അേപക

ബനെപട  വിേലജ  ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം  29-09-2005, 25-8-2005 എനീ തീയതികളിൽ മരണെപടതായം  നിയമാനസത

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:ബി4-13980/2021 04-12-2021
 
 തലേശരി താലകില  േകാടിേയരി വിേലജില െപാതവാേചരി േദശത് പവിതം വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

 ടി  എം അനനൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന പവിതൻ ടി എം  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  02-12-2018-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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:ബി3-12981/2021 04-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജീവൻ െക എൻ മകന 57

2 സതി െക എൻ മകള 49

3 സധ െക എൻ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വൽസല ടി എം മകള 63

2 ജയചനൻ ടി എം മകന 61

3 പവിതൻ ടി എം മകന 59

4 കാഞന ടി എം മകള 57

5 പദീപ കമാർ ടി എം മകന 55
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 തലേശരി താലകില എരവടി വിേലജില  പാനണ േദശത് നീലാംബരി വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

രാജൻ എൻ, നനിനി െക എനിവരെട  അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതരെട  മകന നിജിൽ െക േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം 20-03-2021, 17-

8-2020 എനീ തീയതികളിൽ മരണെപടതായം  നിയമാനസത 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:ബി3-10444/2021 04-12-2021
 
 തലേശരി താലകില കണംകന് വിേലജില കണംകന് േദശത് കളതിൽ വീട വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപാ

യ  മാങി അചതൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന കാരായി ദിേനഷ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  06-12-2005-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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:ബി3-13778/2021 04-12-2021
 
  തലേശരി  താലകില   കണംകന്  വിേലജില  മാമം  േദശത്  െകാടകാട്  ചാലിൽ  വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ   കഞിരാമൻ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന സനിൽ കമാർ േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-08-

1997-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമാനസത  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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജിഷ െക മകള 32

2 നിജിൽ െക മകന 29

3 രാഹൽ െക മകന 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധ െക ഭാര് 66

2 പകാശൻ െക മകന 47

3 ദിേനഷ കാരായി മകന 44

4 സതീശൻ െക മകന 42

28th December 2021Revenue Department18981
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലകി എം ഭാര് 68

2 സനിൽ കമാർ മകന 50

3 സനില എം മകള 48

4 ജേയഷ മകന 46

5 നിേകഷ എം മകന 44

6 അനീഷ മാകറി മകന 42
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3/15939/2021 20-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   പിണറായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി വി കഷൻ കിഴകയിൽ ഹൗസ

േഡാകർ  മക്  പിണറായി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പിണറായി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഗീത എ, കിഴകയിൽ ഹൗസ േഡാകർ

മക് പിണറായി, േബാധിപിച അേപക   പിണറായി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-02-2021 -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:B3/16403/2021 20-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ  െക കൗസഭം െപരനാറി

ൽ എരേഞാളി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരേഞാളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കനകം െക, കൗസഭം െപരനാറിൽ എരേഞാളി ,

േബാധിപിച അേപക   എരേഞാളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-07-2021  -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:B3/16401/2021 20-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധ എ ഭാര് 74

2 ഗീത എ മകള 52

3 ശശി എ മകന 48

4 സജീവൻ എ മകന 47

5 സതീശൻ എ മകന 45

6 മിനി എ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കനകം െക ഭാര് 65
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 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   ലകി പി നവീനംമഠതംഭാഗം

വടകമാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    എരേഞാളി  വിേലജില   പേരതയെട പൗതൻ നവീൻ പി,  നവീനംമഠതംഭാഗംവടകമാട,

േബാധിപിച അേപക   എരേഞാളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-12-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നവീൻ പി. മരണെപട മകൾ േശാഭ പി എനവരെട മകൻ പൗതൻ 37
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 3-12370/2021 06-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   ധരമടം വിേലജില ധർമടം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എടകടവത് ജാനകി

, എടകടവത് വീടിൽ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മരണെപട സേഹാദരൻ േവലായധെൻറ ഭാര്  ശ്ാമള വലി െക പി  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-1993  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള വലി െക പി (മരണെപട സേഹാദരൻ േവലായധെൻറ
ഭാര്)

- 70

2 ദിലീപ ഇ െക (മരണെപട സേഹാദരൻ േവലായധെൻറ
മകൻ)

അനനിരവൻ 37

3 ദീപ ഇ െക (മരണെപട സേഹാദരൻ േവലായധെൻറ മകൾ) അനനിരവൾ 35

4 ജയരാജൻ ഇ െക (മരണെപട സേഹാദരി േരാഹിണിയെട
മകൻ)

- 69

5 കൗസല് ഇ െക (മരണെപട സേഹാദരി േദവവിെൻറ മകൾ) - 78

6 ചനൻ ഇ െക (മരണെപട സേഹാദരി േദവവിെൻറ മകൻ) - 76

7 ഗീത ഇ (മരണെപട സേഹാദരി േദവവിെൻറ മരണെപട മകൾ
ചനിയെട മകൾ)

- 63

8 അനിത ഇ (മരണെപട സേഹാദരി േദവവിെൻറ മരണെപട
മകൾ ചനിയെട മകൾ)

- 59

9 അനിൽകമാർ ഇ (മരണെപട സേഹാദരി േദവവിെൻറ
മരണെപട മകൾ ചനിയെട മകൻ)

- 56

10 മേനാജ ഇ (മരണെപട സേഹാദരി േദവവിെൻറ മരണെപട
മകൾ ചനിയെട മകൻ)

- 55

11 പീത ഇ (മരണെപട സേഹാദരി േദവവിെൻറ മരണെപട മകൾ
ചനിയെട മകൾ)

- 57

12 നളിനി പി (മരണെപട സേഹാദരി േദവവിെൻറ മരണെപട
മകൻ  ദാസെൻറ ഭാര്)

- 61

13 ശീജിത് ഇ പി  (മരണെപട സേഹാദരി േദവവിെൻറ
മരണെപട മകൻ  ദാസെൻറ മകൻ)

- 43

14 ശീജ ഇ പി  (മരണെപട സേഹാദരി േദവവിെൻറ മരണെപട
മകൻ  ദാസെൻറ മകൾ)

- 42

15 ശീഷ ഇ പി  (മരണെപട സേഹാദരി േദവവിെൻറ മരണെപട
മകൻ  ദാസെൻറ മകൾ)

- 41
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 3 -6684/ 2021 04-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   തിരവങാട വിേലജില തലായി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സി ഉമർ  സ

ധ മൻസിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരവങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന മസതഫ ഉമർ , , േബാധിപിച അേപക   തിരവങാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-01-1988  -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 -13995/ 2021 04-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   കതപറമ് വിേലജില നരവർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമനാഥൻ

പതകടി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കതപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനീപ പതകടി , , േബാധിപിച അേപക   കതപറമ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-06-1986  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശിയായി  താെഴ  പറയന  ഒരാൾ

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 -13777/ 2021 04-12-2021
 
  തലേശരി താലകില   കീഴൂര വിേലജില കീഴൂർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞപ നമ്ാർ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നാസിർ മകന 70

2 മസഫ ഉമർ മകന 64

3 കമറദീൻ ഇടാപറത് മകന 63

4 ൈഫസൽ  ഇടാപറത് മകന 60

5 സധ ഇ പി മകള 62

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനീപ പതകടി മകന 36
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This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



പി  വി   ചേനാത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീഴൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പങജാകി എൻ െക , ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2021  -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:ബി 4 -13776/ 2021 04-12-2021
 
  തലേശരി  താലകില   കീഴൂര വിേലജില എടയനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വനജ പി  വി

േമാവിഷ  നിവാസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീഴൂര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േമാഹനൻ െക െക , , േബാധിപിച

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

ും പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2021  -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 4 -13775/ 2021 04-12-2021
 
  തലേശരി  താലകില   കീഴൂര വിേലജില എളമാറ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗീത എ  ഗീത

ാലയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കീഴൂര വിേലജില   പേരതയെട മകന ശീേജഷ ആലയളതിൽ , , േബാധിപിച അേപക   കീഴല

ലര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    15-04-2013  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പങജാകി എൻ െക ഭാര് 72

2 പശാന് കഞപ നമ്ാർ മകന 46

3 ബിന െക മകള 45

4 സിന െക മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനൻ െക െക ഭരതാവ 60

2 േമാവിഷ െക െക മകന 32

3 അശ്തി െക െക മകള 19
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നമര:ബി 4 -13111/ 2021 04-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   കതിരര വിേലജില പേല്ാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാഴവളപിൽ മാധവി

നമാൾ പറമ് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കതിരര വിേലജില   പേരതയെട മകള വി പഷപവലി, , േബാധിപിച അേപക   കതിരര വിേലജ

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

07-2017  -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 -13646/ 2021 04-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   കതിരര വിേലജില െപാന്ം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻ എൻ പി

മേഹനാലയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കതിരര വിേലജില   പേരതെൻറ  ഭാര് ഒ പി പതാവതി , , േബാധിപിച അേപക   കതിരര വിേലജ

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

10-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതെൻറ 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 -13314/ 2021 04-12-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീേജഷ ആലയളതിൽ മകന 42

2 അനീഷ എ മകന 40

3 ശീന സജിത് മകള 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വി പഷപവലി മകള 54

2 വി മേനാഹരൻ മകന 50

3 ഷാജി വി മകന 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതാവതി ഒ പി ഭാര് 72

2 മേനാജ കമാർ എൻ പി മകന 58

3 മേഹഷ കമാർ എൻ പി മകന 54

4 മേഹന കമാർ എൻ പി മകന 52

28th December 2021Revenue Department18989
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
 തലേശരി താലകില   കടാളി വിേലജില കടാളി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ബാലകഷണൻ

േതജസ് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടാളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത യ െക , , േബാധിപിച അേപക   കടാളി വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-07-2021 -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:ബി 4 -13317/ 2021 04-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   കീഴൂര വിേലജില എടയനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ടി കമാരൻ,

ലക്മി   അരയടത്  വീടിൽ   എനിവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീഴൂര വിേലജില   പേരതരെട  മകന പശാനൻ എ , , േബാധിപിച അേപക

കീഴൂര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം   10-03-2013, 18-06-1994 എനീ തീയതികളിൽ  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. 

 
നമര:ബി 3 -14010/ 2021 04-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   ധരമടം വിേലജില പാലയാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജൺ ഗബിയൽ

തടാരി ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ധരമടം വിേലജില   പേരതനെറ മകള അശ്നി ഗബിയൽ , , േബാധിപിച അേപക   ധരമടം

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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 യ െക ഗീത ഭാര് 63

2 േതജ െക മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പേമാദ എ മകന 55

2 പദീപൻ എ മകന 52

3 പശാനൻ എ മകന 48

4 നിഷ എ മകള 44
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അശ്നി ഗബിേയൽ മകള 50

2 േസാണിയ ൈസമൻ മകള 52
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 3 -13326/ 2021 04-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   മാങാടിടം വിേലജില മാങാടിടം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മകനൻ യ െക

ശീഹരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാങാടിടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പസീല േതാതാൻ , , േബാധിപിച അേപക   മാങാടിടം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    28-04-2019  -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:ബി 3 -13763/ 2021 04-12-2021
 
  തലേശരി  താലകില   കണംകന് വിേലജില മമം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പറമൻ മാധവി

വിജിനാലയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കണംകന് വിേലജില   പേരതയെട മകന രാജ പി , , േബാധിപിച അേപക   കണംകന് വിേലജ

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

12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയന ഒരാൾ  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 -13324/ 2021 04-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   കണംകന് വിേലജില മമം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാരായി ഭാസകരൻ

െകാടകാട്  ചാലിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണംകന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക സൗമിനി , , േബാധിപിച അേപക

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പസീല േതാതാൻ ഭാര് 53

2 പിൻസി മകനൻ പി മകള 27

3 അഭിജിത് എം പി മകന 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജ പി മകന 64
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കണംകന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2000  -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 -13322/ 2021 04-12-2021
 
  തലേശരി  താലകില   കണംകന് വിേലജില ആയിതറ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ

ചക്ാർത്  ,  വസന   രഞിത്  നിവാസ  വീടിൽ   എനിവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണംകന് വിേലജില   പേരതരെട  മകന രഞിത് െക , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം   09-04-2020, 27-04-2014 എനീ തീയതികളിൽ  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. 

 
നമര:ബി 3 -13229/ 2021 04-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   തലേശരി വിേലജില കേനാത് േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ െക

േദവരാഗം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തലേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേഖഷ െക , , േബാധിപിച അേപക   തലേശരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-

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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക സൗമിനി ഭാര് 62

2 ശീജിത് െക മകന 30

3 ഭവ് െക മകള 33

4 നിമി െക മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രഞിത് െക മകന 39

2 േരഷമ െക മകള 37

3 രസിന െക മകള 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

28th December 2021Revenue Department18993
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നമര:ബി 3 -13228/ 2021 04-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   തലേശരി വിേലജില വാടികകം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ െക കഷണൻ

 കഷണ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തലേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈഷജ ഇ , , േബാധിപിച അേപക   തലേശരി വിേലജ

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

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 -13761/ 2021 04-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില എരേഞാളി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ െക

പാർവതി അമ  രാമനിലയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരേഞാളി വിേലജില   പേരതയെട മകന േപമകമാർ എ െക , , േബാധിപിച

അേപക   എരേഞാളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-02-2019 -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. 

1 േദവി ഭാര് 66

2 സേഖഷ െക മകന 46

3 സനീഷ െക മകന 42

4 സബീഷ െക മകന 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇ സജിത മകള 57

2 സനിൽ കമാർ ഇങിരിയത് മകന 55

3 ഇ ഷീബ മകള 53

4 സജിത് കമാർ ഇങിരിയത് മകന 50

5 ഇ ഷീന മകള 49

6 സേനാഷ കമാർ ഇ മകന 47

7 ൈഷജ ഇ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി എ െക മകള 64

2 ധനലക്മി എ െക മകള 62

3 േപമകമാർ എ െക മകന 57

4 േബബി അനില എ െക മകള 51
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നമര:ബി 3 -13227/ 2021 04-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   തലേശരി വിേലജില കേനാത് േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജിത് െക െജ

കരിങാത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തലേശരി വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ െക െജ ശീനാഥ , , േബാധിപിച അേപക   തലേശരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    22-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശിയായി  താെഴ  പറയന  ഒരാൾ

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 -13598/ 2021 04-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില വടകംമാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം ക

െ  െക   ബാബ  സലാം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരേഞാളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സിറാജ എം , , േബാധിപിച അേപക

എരേഞാളി  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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി ജാനകി മാതാവ 86

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഹറ എം ഭാര് 64

2 സബര എം മകള 49

3 സിറാജ എം മകന 45

4 സിറാഹത് എം മകള 39

5 റബീന എം മകള 37

28th December 2021Revenue Department18995
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NOTICE

 
നമര:ബി4-13993/2021 22-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   കതപറമ് വിേലജില തരവർ  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി എം ചനൻ,

പതേശരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മാതാവ ടി  എം മാത  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-07-2021 -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:ബി4-13976/2021 22-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   നയ  മാഹി വിേലജില അഴീകൽ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹറ ടി പി ,

രഹമാസ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന റമീസ തചറപറമത്    േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2021 -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:ബി4-13979/2021 22-11-2021
 
  തലേശരി താലകില   കതിരര വിേലജില  കതിരർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ ശീധരൻ,

ശീനിേകത വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് മലികറാണി ഇ െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-09-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ടി എം മാത മാതാവ 96

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റമീസ തചറപറമത് മകന 54
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി4-13982/2021 22-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   െപരിങളം വിേലജില  പൂകര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേഷാതമ

ൻ  എ,  മേലാളിനവിട  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മകന അരൺ എം  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ

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

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:ബി4-13061/2021 22-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   പതര വിേലജില കേറരി  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമദാസൻ വി, ശീഭവ

ൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി        പേരതനെറ ഭാര് നളിനി പി   േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-12-2019  -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:ബി4-13601/2021 22-11-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മലികറാണി ഇ െക ഭാര് 62

2 നിേമഷ ശീധരൻ മകന 39

3 നമിത ശീധരൻ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനിത സി െക ഭാര് 58

2 പിയങ എം മകള 35

3 അരൺ എം മകന 31

4 അർജൻ എം മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നളിനി പി ഭാര് 61

2 രനീഷ ആർ എൻ മകന 36

3 രമ് ആർ എൻ മകള 34
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  തലേശരി  താലകില   െചാകി വിേലജില  േമനപം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമല സി എം,

ബലാറത്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന രജിൽ രാഘവൻ ബി   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-09-2020 -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:ബി3-13762/2021 22-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   കണംകന് വിേലജില  ൈകേതരി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ സി,

േതമളി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര്  പതിനി പാടക േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2020 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-13592/2021 22-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില മഠതംഭാഗം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തിരവേനര

ി  വിജയൻ,  നീടർ മഠതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര് േപമലത പി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

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

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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രജിൽ രാഘവൻ ബി മകന 48

2 ബിജിൽ ബലാറത് മകന 45

3 രജില ബി മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  പതിനി പാടക ഭാര് 64

2 ശീജിത് പാടക മകന 36

3 ശീഷ ആർ മകള 34
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നമര:ബി4-13765/2021 22-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   കീഴൂര വിേലജില എളമാറ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക മാധവിയ

മ,  കഷണാലയം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള െക െക സധ  േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േപമലത പി ഭാര് 70

2 പവീൺ ടി പി മകന 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േകേളാത്  െകാഴകേനാൻ തങമണി മകള 74

2 െക െക സരസ്തി മകള 70

3 െക െക പങജാകി മകള 68

4 േകേളാത് െകാഴകേനാൻ ശീമതി സജാത മകള 59

5 െക െക സധ മകള 50

28th December 2021Revenue Department18999
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി4-13992/2021 22-11-2021
 
  തലേശരി താലകില   കതപറമ  വിേലജില നരവർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വി ശാരദ,

വലിയാണി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി        പേരതയെട മകള പി  വി  േശാഭന േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2021 -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:ബി4-11283/2021 25-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   പന്നര വിേലജില  ചമാട േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപമരാജൻ എൻ പി

, അരയാലള പറമത് -േഗാവിനം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് നിഷ എൻ െക േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

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:ബി3-12428/2021 24-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   കണംകന് വിേലജില  മമം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ യ െക,

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സധാകരൻ പി വി മകന 70

2  േശാഭന പി വി മകള 65

3 സത്ൻ പി വി മകന 61

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിഷ എൻ െക ഭാര് 46

2 നനന എൻ പി മകള 18

3 നിയ എൻ പി മകള 16

4 മാധവി ടി പി മാതാവ 76
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സറാമി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് െസറീന പി സി േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-01-2021  -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:ബി4-13766/2021 22-11-2021
 
  തലേശരി താലകില   കീഴൂര വിേലജില  കാരേപരാവർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസനൻ

എൻ വി,  മാവള കണി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മാതാവ എൻ വി  കാർത്ായനി  അമ േബാധിപിച അേപക

ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2021  -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:ബി4-13770/ 021 22-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   െപരിങളം വിേലജില  അണിയാരം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗീഷമ പി െക

, െമതാൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന വിഷണ  എം  േബാധിപിച അേപക     ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െസറീന പി സി ഭാര് 48

2 സഫീന പി സി മകള 27

3 അബൾ സമദ പി സി മകന 25

4 ഫാതിമത് മിസരിയ പി സി മകള 22

5 നിഹാൽ പി സി മകന 19

6 അലീമ ഉണിേകാറ മാതാവ 77

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1   കാർത്ായനി അമ  എൻ വി മാതാവ 74

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

28th December 2021Revenue Department19001
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നമര:ബി4-13774/2021 22-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   കീഴൂര വിേലജില  പാലേയാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ ടി, ശ

്രീന നിവാസ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ശീേജഷ ആലയളതിൽ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2020 -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:ബി4-13105/2021 22-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   കതിരര വിേലജില  പേല്ാട  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ കളതിൽ

,  കല്ാണി  നിവാസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് പമീള പി െക  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

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:ബി3-14588/2021 20-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   ധരമടം വിേലജില  പാലയാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഘനാഥ െക പി

, കഷനിലയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് േശാഭ എ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2021  -ല

1 മേനാജ കമാർ എം ഭരതാവ 54

2 വിഷണ  എം മകന 18

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീേജഷ ആലയളതിൽ മകന 42

2 അനീഷ എ മകന 40

3 ശീന സജിത് മകള 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പമീള പി െക ഭാര് 71

2 രേപഷ െക മകന 41

3 രപ െലനിൻ മകള 36

4 പവീഷ െക മകന 33
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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:ബി3-14922/2021 20-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   മാങാടിടം വിേലജില  കേണരി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിധീഷ പി, മീതല

െ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് നവീന പി പി   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-10-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േശാഭ എ ഭാര് 65

2 സജിത് െക പി മകന 46

3 മിമി സേമഷ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നളിനി പലപാടി മാതാവ 68

2 നവീന പി പി ഭാര് 31

3 നകത നിധീഷ മകള 9
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-14307/2021 20-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില  െപരനാറിൽ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ സി

, ചേനാത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് രജിത െക െക േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-14909/2021 20-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   തിരവങാട വിേലജില ചാലിൽ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ ഇ പി

,  ഇ പി ഹൗസ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള അഫനിത വി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2020  -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:ബി4-14334/2021 20-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   േകാടിേയരി വിേലജില  വയലളം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ രേമശൻ,

േദവിക വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് അനിത ഒ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രജിത െക െക ഭാര് 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അയബ വി മകന 28

2 അഫനിത വി മകള 25
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ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി4-10126/2021 20-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   കതപറമ് വിേലജില  തകണാപരം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കനത

മഠതിൽ അപ, വലിയപറമത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര് എം വനജ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

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:ബി4-15244/2021 20-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   തപേങാടര വിേലജില െപായിലർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസന ലകി

, േജ്ാതിസ് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന അജിത കമാർ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2014  -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:ബി4-11565/2021 17-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   െപരിങളം വിേലജില  പേകാം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്ൻ െക പി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിത ഒ ഭാര് 56

2  കാവ് രേമഷ മകള 29

3 ദശ് രേമഷ മകള 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം വനജ ഭാര് 74

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അജിത കമാർ  പി മകന 56

2 ജയകമാർ പി മകന 54

3 മിനി പളിയളതിൽ മകള 51
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,  കഞിപറമത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മാതാവ കല്ാണി െക പി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-02-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണി െക പി മാതാവ 72
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 3 -13969/ 2021 04-12-2021
 
 തലേശരി താലകില  തിരവങാട വിേലജില തിരവങാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വസമതി

അംബിക വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരവങാട വിേലജില   പേരതയെട മകള േസാന െക സി , , േബാധിപിച അേപക   തിരവങാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    12-06-2007  -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 -14888/ 2021 02-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   തിരവങാട വിേലജില കാവംഭാഗം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ െക ജയറാം

 ശ്ാം നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരവങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജിബിൻ എ െക , , േബാധിപിച അേപക   തിരവങാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-12-2020  -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 -15207/ 2021 02-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   പാനര വിേലജില പാനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി ഇ  പവാടനവിട

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േസാന െക സി മകള 44

2 സപന െക സി മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന വി െക ഭാര് 56

2 ജിബിൻ എ െക മകന 28

3 ജിതിൻ ശ്ാം എ െക മകന 34

4 ജിതിന എ െക മകള 33
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മീതൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാനര വിേലജില   പേരതയെട മകള വനജ പി എം , , േബാധിപിച അേപക   പാനര വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാന പി എം മകള 69

2 ഉഷ മകള 64

3 പവിതൻ പി എം മകന 61

4 വനജ പി എം മകള 58
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-13999/2021 10-12-2021
 
 തലേശരി താലകില  എരേഞാളി വിേലജില വടകമാട േദശത് കനിതല വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

 സേരനൻ  പി  എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് പസീത െക  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   16-02-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പസീത െക ഭാര് 52

28th December 2021Revenue Department19009
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3/16385/2021 21-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   തീരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപമലത േയാഗിഷ ൈപ ശാനിഭവ

ൻ തിരവങാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തീരവങാട വിേലജില   പേരതയെട മകള അനിത േയാഗിഷ ൈപ, ശാനിഭവൻ തിരവങാട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-12-2007 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സബിത ശീനാഥ മകള 57

2 ഗീത സി ബലിഗ മകള 59

3 േശാഭ സി  നായക് മകള 63

4 കഷ കട വ െക. മരണെപട മകൾ ആശ കട വ െക
എനവരെട ഭർതാവ

മകളെട ഭർതാവ 65

5 ഐശ്ര് കട വ െക . മരണെപട മകൾ ആശ കട വ െക
എനവരെട മകൾ

പൗതി 28

6 അനിത േയാഗിഷ ൈപ മകള 54
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-5448/2021  30-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   തീരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചരിയമൽ െമായ    തിരവങാട

േദശത്  സർവീൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് മാഞ െക െക േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

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

12-2019  -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:ബി4-15546/2021 23-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   പിണറായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജിത് കമാർ െക എം  പിണറായി

േദശത്  കരിമിയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സജിത സി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

10-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മാഞ െക െക ഭാര് 61

2 സർവീൻ അസിന െക െക മകള 46

3 സജന െക െക മകള 44

4 സനജ െക െക മകള 42

5 ബീവി എൻ സി സേഹാദരി 80

6 ഹംസ എൻ സി സേഹാദരി 78

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജിത സി ഭാര് 47

2 ധനഷ എസ മകന 16

3 ദിയ എസ കമാർ മകള 9

28th December 2021Revenue Department19011
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നമര:ബി4-14370/2021 22-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   േകാടിേയരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലിപ പവിതൻ  വയലളം േദശത്

അഷപദി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട ഭരതാവ പവിതൻ െക വി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി4-13058/2021 22-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   േകാടിേയരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻ പി  േകാടിേയരി േദശത്

വാടീനവിട വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ൈമഥിലി പി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-04-2020  -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:ബി4-13973/2021 22-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   നയ  മാഹി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻ നായർ ആർ വി  െപരിങാടി

േദശത് െചറിയവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര്  കമലാകി പി  പി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പവിതൻ െക വി ഭരതാവ 69

2 രാഹൽ പവിതൻ മകന 33

3 റിനിൽ പവിതൻ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈമഥിലി പി ഭാര് 68

2 റീന വി മകള 50

3 റീജ വി മകള 49

4 മീറ വി മകള 46

5 മേനാജ വി മകന 44
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി4-13971/2021 22-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   നയ  മാഹി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െക ബാലൻ അടിേയാടി  മങാട

േദശത്  പതിയലത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് െക ഭവാനി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി4-13994/2021 22-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   കതപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി അൈസനാർ  മര്ാട േദശത്

ൈവതൽ റഫാ ന   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് റഷീദ എം േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2010  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കമലാകി പി പി ഭാര് 71

2 പഷപലത ആർ വി മകള 53

3 പീത ആർ വി മകള 47

4 പതീപൻ ആർ വി മകന 45

5 പസീത ആർ വി മകള 43

6 പവീണ ആർ വി മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക ഭവാനി ഭാര് 65

2 പേമാദ പി മകന 49

3 പീത പി മകള 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റഷീദ എം ഭാര് 51

2 റംഷീദ ടി െക മകന 32

3 റബസീന ടി െക മകള 30

4 റബസീർ ടി െക മകന 27
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5 ജൈമല ടി െക മകള 22

6 റിഫാൻ ടി െക മകന 17

7 കഞിപാത ടി െക മാതാവ 92
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ _n3˛16161/2020. 2021 \hw_¿ 24.

2˛11˛2021˛mw XobXnbnse tIcf Kk‰v \º¿ 43, hm-eyw X, ]m¿´v III I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`mKØn¬ t]Pv \º¿ 10744-˛¬ {]kn-≤-s∏-Sp-Ønb ta¬ \º¿ ]ckyØn¬
]tc-X-\mb ]n. i¶-c≥Ip´n F∂-bm-fpsS c≠m-asØ AhIminbpsS t]cv “ARvPen i¶-c≥”
F∂p-≈Xv “ARvPen i¶¿” F∂v XncpØn hmbnt°≠XmWv.

(2)

\º¿ _n3˛7527/2021. 2021 \hw_¿ 24.

3˛8˛2021˛mw XobXnbnse tIcf Kk‰v \º¿ 31, hm-eyw X, ]m¿´v III I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`mKØn¬ t]Pv \º¿ 6034-˛¬ kocn-b¬ \º¿ 12 Bbn {]kn-≤-s∏-Sp-Ønb ta¬
\º¿ ]ckyØn¬ ]tc-X-\mb sI. hn. {io[-c≥ F∂-bm-fpsS aq∂m-asØ Ah-Im-in-bpsS t]cv
“Zn¬\mYv {io[¿” F∂Xv “Zn≥\mYv {io[¿” F∂v XncpØn hmbnt°≠XmWv.

(3)

\º¿ _n3˛5972/2021. 2021 \hw_¿ 24.

27˛7˛2021˛mw XobXnbnse tIcf Kk‰v \º¿ 30, hm-eyw X, ]m¿´v III I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq kπn-sa‚dn hn`mKØn¬ t]Pv \º¿ 171-˛¬ kocn-b¬ \º¿ 139 Bbn {]kn-≤-
s∏-Sp-Ønb ta¬ \º¿ ]ckyØn¬ ]tc-X-\mb \mWp tImtdm-Øm≥ F∂bmfpsS A©m-asØ
Ah-Im-in-bpsS t]cv “dPn-X, F≥.” F∂p≈Xv “dPn-\, F≥” F∂v XncpØn hmbnt°≠XmWv.

(4)

\º¿ _n3˛5137/2021. 2021 \hw_¿ 24.

27˛7˛2021˛mw XobXnbnse tIcf Kk‰v \º¿ 30, hm-eyw X, ]m¿´v III I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq kπn-sa‚dn hn`mKØn¬ t]Pv \º¿ 141-˛142˛¬ kocn-b¬ \º¿ 11 Bbn {]kn-≤-
s∏-Sp-Ønb ta¬ \º¿ ]ckyØn¬ ]tc-X-\mb kn. Fw. aΩq´n F∂bmfpsS HºXm-asØ
Ah-Im-in-bpsS t]cv “jw^o¿, bp.” F∂p≈Xv “jwjo¿, bp.” F∂v XncpØn hmbnt°≠XmWv.

(5)

\º¿ _n4˛5922/2021. 2021 \hw_¿ 24.

27˛7˛2021˛mw XobXnbnse tIcf Kk‰v \º¿ 30, hm-eyw X, ]m¿´v III I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq kπn-sa‚dn hn`mKØn¬ t]Pv \º¿ 169˛¬ kocn-b¬ \º¿ 131 Bbn {]kn-≤-
s∏-Sp-Ønb ta¬ \º¿ ]ckyØn¬ ]tc-X-\mb A_vZp-≈, sI. Fw. F∂bmfpsS A©m-asØ
Ah-Im-in-bpsS t]cv “\bn^ A_vZpƒ \nkm¿” F∂h¿°v ]tc-X-\p-am-bp≈ _‘w aI≥
F∂p≈-Xv-  “aIƒ” F∂v XncpØn hmbnt°≠XmWv.

(6)

\º¿ _n4˛6451 /2021. 2021 \hw_¿ 24.

27˛7˛2021˛mw XobXnbnse tIcf Kk‰v \º¿ 30, hm-eyw X, ]m¿´v III I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq kπn-sa‚dn hn`mKØn¬ t]Pv \º¿ 149˛¬ kocn-b¬ \º¿ 45 Bbn {]kn-≤-
s∏-Sp-Ønb ta¬ \º¿ ]ckyØn¬ ]tc-X-\mb B¿. sI. IrjvW≥ \ºym¿  F∂bmfpsS
aq∂m-asØ Ah-Im-inbmb cP-\n, sI. hn. F∂-h-cpsS hb v ‘66’ F∂p-≈Xv ‘46’ hb v F∂v
XncpØn hmbnt°≠XmWv.
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(7)

\º¿ _n4˛4400/2021. 2021 \hw_¿ 24.

12˛10˛2021˛mw XobXnbnse tIcf Kk‰v \º¿ 40, hm-eyw X, ]m¿´v III I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`mKØn¬ t]Pv \º¿ 8277˛¬ {]kn-≤-s∏-Sp-Ønb ta¬ \º¿ ]ckyØn¬
]tc-X-bmb \fn -\n, ]n.  F∂hcpsS aq∂m-asØ Ah-Im-inbpsS t]cv ‘kPn-\n, sI. ]n.’
F∂p≈Xv ‘kPn-\, sI. ]n.’F∂v XncpØn hmbnt°≠XmWv.

(8)

\º¿ _n3˛19220/2019. 2021 \hw_¿ 19.

27˛4˛2021˛mw XobXnbnse tIcf Kk‰v \º¿ 17, hm-eyw X, ]m¿´v III I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`mKØn¬ t]Pv \º¿ 3391˛¬ kocn-b¬ \º¿ 33 Bbn {]kn-≤-s∏-Sp-Ønb ta¬
\º¿ ]ckyØn¬ ]tc-Xbmb kpioe Pb-I¿ F∂hcpsS ho´p -t]cv ‘XmgØv’ F∂p-≈Xv
‘koXmdmw’ F∂pw H∂m-asØ Ah-Im-in -bpsS t]cv ‘sI. Sn. {]aof \ºym¿’ F∂p-≈Xv
‘IqSmfnØmgØv ho´n¬ {]aof \ºym¿ F∂pw’ \mem-asØ Ah-Im-in-bpsS t]cv ‘sI. -Sn. {io{]nb
Pb-I¿’ F∂p-≈Xv ‘IqSm-fn-Øm-gØv ho´n¬ {io{]nb Pb-I¿’ F∂pw XncpØn hmbnt°≠XmWv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
Xet»-cn. Xl-io¬Zm¿.
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ Pn1˛5250/2021. 2021 \hw_¿ 20.

20˛7˛2021˛mw XobXnbnse tIcf Kk‰v \º¿ 29, hm-eyw X, ]m¿´v III I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq kπn-sa‚dn hn`mKØn¬ t]Pv \º¿ 104-˛¬ {Ia \º¿ 50 Bbn {]kn-≤-s∏-Sp-Ønb
Pn1-˛5250/21˛-mw \º¿ ]ckyØn¬ ]tc-Xs‚ ac-W-s∏´ XobXn “6˛11-˛2017” F∂v tN¿Øv ]ckyw
XncpØn hmbnt°≠XmWv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
]ø-∂q¿. Xl-io¬Zm¿.
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