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NOTICE

 
നമര:B4/17003/2021 06-02-2022
 
  തലേശരി  താലകില    കീഴൂര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രവീനൻ  െക  എം  േശയസ്

നിവാസപാലേയാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കീഴൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ശാന െക, േശയസ് നിവാസപാലേയാട,  േബാധിപി

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

ും  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2021  -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. 

 
നമര:B4/17149/2021 06-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   കതിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസ  െക െക കടവൻ്റവിെട ഹൗസ

കതിരർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കതിരര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ലീല പി,  കടവൻ്റവിെട ഹൗസകതിരർ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2014  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B4/17152/2021 06-02-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാന െക ഭാര് 60

2 രശി േകാലാരത് മകള 38

3 രശന െക മകള 37

4 രശിത  െക മകള 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീല പി ഭാര് 66

2 കലി മേനാജ  കായകൽ മകന 49

3 െഷർലി  െക െക മകള 47

4 ഷാജി  െക െക മകന 42
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  തലേശരി  താലകില   കതിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി കഞാമി െക പി ഹൗസ

െപാന്ം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കതിരര വിേലജില   പേരതയെട മകന െക പി മമടി,  റംസെപാന്ം, േബാധിപിച അേപക

കതിരര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-03-2010  -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:B4/17153/2021 06-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   കതിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക ഹൈസൻ മറിയം മൻസിൽ

െപാന്ം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കതിരര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മറിയ െക പി,  മറിയ മൻസിൽെപാന്ം,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2021  -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 മമടി െക പി മകന 71

2 മസ െചറിയാണി മകന 68

3 ആയിഷ െക പി മകള 65

4 റാബി െക പി മകള 67

5 റംല െക പി മകള 62

6 േകാമത് പറമത് ഖാലിദ മകന 61

7 ഫൗസിയ െക പി മകള 56

8 ബഷീർ െക പി മകന 55

9 നാസർ േകാമത് പറമത് മകന 52

10 സൈബദ െക പി മകള 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മറിയ െക പി ഭാര് 60

2 േറാഷിന മറിയ മൻസിൽ െക പി മകള 43

3 മനാഫ മറിയ മൻസിൽ മകന 41

4 മനീർ െക പി മകന 38

5 മൻസീർ െക പി മകന 36

6 മദസീർ  െകപി മകന 34

7 മിർതാസ െക പി മകന 32
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നമര:B4/17155/2021 06-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   േകാടിേയരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതേശരി മാത ആെലാളതിൽ

ഹൗസമഴികര എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടിേയരി വിേലജില   പേരതയെട മകന സേരഷ ബാബ ടി െക, ആെലാളതിൽ ഹൗസമഴികര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-03-1995  -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:B4/17156/2021 06-02-2022
 
  തലേശരി  താലകില   േകാടിേയരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖാലിദ പി  തമന േകാടിേയ

രി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാടിേയരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജമീല എൻ, തമന േകാടിേയരി, േബാധിപിച അേപക   േകാടിേയരി വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B4/17157/2021 06-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   േകാടിേയരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ എ െഷൽന നിവാസമഴിക

കര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാടിേയരി വിേലജില   പേരതയെട മകന സേനാഷ കമാർ എ സി, െഷൽന നിവാസമഴികര, േബാധിപിച അേപക

േകാടിേയരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ ബാബ ടി െക മകന 64

2 ഗംഗാധരൻ ടി െക മകന 68

3 വിജിന ടി . മരണെപട മകൻ മകനൻ ടി എനവരെട മകൾ പൗതി 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജമീല എൻ ഭാര് 60

2 ജസീല എൻ മകള 42

3 െജസിന ഫിേറാസ എൻ മകള 36

4 ജംഷീന എൻ മകള 35

5 ഷിജിൻ എൻ മകന 34
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പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-09-2021  -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:B4/17159/2021 06-02-2022
 
  തലേശരി  താലകില   േകാടിേയരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  വി  നാരായണി പറമത്

ഹൗസപേനാൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടിേയരി വിേലജില   പേരതയെട മകന രവീനൻ പി വി, രംഗീത നിവാസപേനാൽ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-2019  -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. 

 
നമര:B4/17251/2021 06-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   കണവം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ അസീസ നടകണി ഹൗസഇടമ

്പ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കണവം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജമീല എൻ െക, ജസീലാസഇടമ, േബാധിപിച അേപക   കണവം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

03-1997  -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 സേനാഷ കമാർ എ സി മകന 53

2 ഷാജിത് കമാർ എ സി മകന 48

3 െഷൽന എ സി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രവീനൻ  പി വി മകന 62

2 ജയശീ  പി വി മകള 59

3 സേരഷ ബാബ പി വി മകന 56

4 വതല  പി വി മകള 53

5 പദീപ  പി വി മകന 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:B4/17268/2021 06-02-2022
 
  തലേശരി  താലകില   പാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചീരടി എം എം മീതെല മഠതിൽ

ഹൗസഎലാേങാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന വാസ  എം എം, മീതെല മഠതിൽ ഹൗസഎലാേങാട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-2014 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B4/17806/2021 07-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   പടാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സശീല െക മളിേകാട ഹൗസ േചാ

ല  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പടാനര വിേലജില   പേരതയെട മകള മനീഷ മകനൻ െക വി, മളിേകാട ഹൗസ േചാല , േബാധിപിച അേപക

പടാനര വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-11-2019 -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 ജമീല എൻ െക ഭാര് 58

2 ജസീല എൻ െക മകള 38

3 ഫാരിസ അബൾ അസീസ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വാസ എം എം മകന 56

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മകനൻ പി ഭരതാവ 52

2 മനീഷ മകനൻ   െക വി മകള 22

3 അശ്ന് മകനൻ െക വി മകന 20
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NOTICE

 
നമര:B4/713/2022 10-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   െചാകി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേപഷ സി വി.      െചറപറമിൽ വീട

നിടമം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചാകി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അമത െക ടി,  െചറപറമിൽ വീടനിടമം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-12-2021  -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:B3/1522/2022 10-02-2022
 
  തലേശരി  താലകില   എരേഞാളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ     പഷമിതൻ എൻ  െക

േമാേഡൺ  ഹൗസഎരേഞാളി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരേഞാളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിഷി എം പി, േമാേഡൺ ഹൗസ

എരേഞാളി, േബാധിപിച അേപക   എരേഞാളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-12-2021 -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 അമത െക ടി ഭാര് 45

2 അസലഭ കാഞൽ മകന 15

3 വസമതി സി വി മാതാവ 86

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിഷി എം പി ഭാര് 50

2 ൈവഷവ പി മകന 20

3 ആതിഷ പി മകന 16
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B4/164/2022 10-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   തലേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാജൻ െക സഞയ ഭവൻമണയാ

ട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തലേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സഞയ  െക, സഞയ ഭവൻമണയാട, േബാധിപിച അേപക   തലേശരി വിേലജ

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

12-2021  -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 സജിത   കകഴിയിൽ ഭാര് 49

2 സഞയ െക മകന 23

3 സഞന കനത് മകള 20
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3/16085/2021 28-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാമള  സി എം ഷനസ ഹൗസ

െപരനാറിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരേഞാളി വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷേനാദ  എൻ സി, ഷനസ ഹൗസെപരനാറിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   എരേഞാളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-03-2019  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷേനാദ  എൻ സി മകന 36
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3/17347/2021 07-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   തിരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി കഞാമിന പവത് ഹൗസ

തിരവങാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരവങാട വിേലജില   പേരതയെട മകന അഹമദ െഷരീഫ പി, പവത് ഹൗസതിരവങാട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2014 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ പി മകള 70

2 ഷഹീദ പി മകള 68

3 ഫാറഖ പി മകന 65

4 ഷകീല പി മകള 57

5 റഷീദ പി മകള 56

6 നഷീല പി മകള 50

7 അഹമദ െഷരീഫ പി മകന 48

8 ഷബാന എ  . മരണെപട മകൻ സാദിഖ പവത് എനവരെട
ഭാര്

മകെന ഭാര് 46

9 മഹമദ  ഫാഹിസ.  മരണെപട മകൻ  സാദിഖ പവത്
എനവരെട മകൻ

പൗതൻ 30

10 മഹമദ റിസ വാൻ.  മരണെപട മകൻ സാദിഖ  പവത്
എനവരെട മകൻ

പൗതൻ 26

11 ആലിയ എ.  മരണെപട മകൻ   സാദിഖ  പവത് എനവരെട
മകൾ

പൗതി 16
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B4/17269/2021 06-02-2022
 
  തലേശരി  താലകില   പാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ ബാബ മീതെല മഠതിൽ

മീതെല മഠതിൽ വീടഎലാേങാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാനര വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ വാസ  എം എം, മീതെല മഠതിൽ

വീടഎലാേങാട, േബാധിപിച അേപക   പാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2007 -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:B4/17370/2021/1 06-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   െചാകി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ എൻ ശീധരൻ കനിയിൽ ഹൗസ

നിടമം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചാകി വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിനയകമാർ പി െക, െപരിങതാം െപായിൽ ഹൗസനിടമം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B4/17370/2021/2 06-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   െചാകി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി െക േരാഹിണി കനിയിൽ വീടനിടമ്

രം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െചാകി വിേലജില   പേരതയെട മകന വിനയകമാർ പി െക, െപരിങതാം േപായിൽ ഹൗസനിടമം, േബാധിപിച

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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വാസ എം എം സേഹാദരൻ 56

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിനയകമാർ പി െക മകന 55

2 റീന ബായ പി െക മകള 53
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-11-2011 -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:B4/17749/2021 06-02-2022
 
  തലേശരി  താലകില   പടവിലായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പകാശൻ എൻ       കാടിെല

പറമത് ഹൗസൈകേതരി െപായിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടവിലായി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിർമലാ കലി പറമിൽ, കാടിെല

പറമത് ഹൗസൈകേതരി െപായിൽ, േബാധിപിച അേപക   പടവിലായി 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:B4/17750/2021 06-02-2022
 
  തലേശരി  താലകില   പടവിലായി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കരണാകരൻ എം െവേട്ാറ

ഹൗസകനിരിക എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പടവിലായി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സിജ വി, െവേട്ാറ ഹൗസകനിരിക, േബാധിപിച

അേപക   പടവിലായി 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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിനയകമാർ പി െക മകന 55

2 റീന ബായ പി െക മകള 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിർമല കലി പറമിൽ ഭാര് 47

2 സായജ െക പി മകന 26

3 സനീപ െക പി മകന 23

4 മാധവി  എൻ മാതാവ 72

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിജ വി മകന 41

2 സീന വി മകള 44
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നമര:B4/17758/2021 06-02-2022
 
  തലേശരി  താലകില   പാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനനൻ ഇ ഇലത് ഹൗസപാന

ൂർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പാനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാന െക, ഇലത് ഹൗസപാനർ, േബാധിപിച അേപക   പാനര വിേലജ ഓഫീസര

  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-11-2021 -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:B4/17759/2021 06-02-2022
 
  തലേശരി  താലകില    പാനര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ദാസൻ ൈചതന്എലാേങാ

ട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പാനര വിേലജില   പേരതനെറ മകള  സൻമ എം സി, ൈചതന്എലാേങാട, േബാധിപിച അേപക   പാനര വിേലജ

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

01-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B4/17761/2021 06-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   കടാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിനി െക പതട ഹൗസതാേറ്ാ

ട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടാളി വിേലജില   പേരതയെട മകന രതീഷ െക പി, പതട ഹൗസതാേറ്ാട, േബാധിപിച അേപക   കടാളി വിേലജ

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

3 ബിജ വി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാന െക ഭാര് 72

2 സജന ഐ മകള 48

3 സപ ഐ മകള 47

4 സാധന ഐ മകള 44

5 സരജ ഐ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമ ടി പി ഭാര് 62

2  സൻമ എം സി മകള 42

3 സജിത് എം സി മകന 41
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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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B4/17807/2021 07-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   െകാളവൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസ ഹാജി വി െക  വണതാൻ ക

ണി ഹൗസ െകാളവൂർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവക

ാശ സർടിഫികറിനായി    െകാളവൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന നവാസ വി  െക,  വണതാൻ കണി  ഹൗസ

െകാളവൂർ,  േബാധിപിച അേപക   െകാളവൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-01-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രതീഷ െക പി മകന 54

2 ബിന െക പി മകള 51

3 സിത െക പി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ഭാര് 68

2 നൗഷാദ വണതാൻ കണിയിൽ മകന 44

3 നവാസ വി െക മകന 40

4 നസീറ വി െക മകള 37

5 മഹമദ വി െക മകന 33

6 ഫാതിമ സി എച് മകള 32

7 അബൾ നാസർ മകന 29

8 അജമൽ മകന 26
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B4/16424/2021 04-02-2022
 
  തലേശരി  താലകില   േകാടിേയരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പിയദർശിനി െക കകടവത്

ഹൗസമഴികര എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടിേയരി വിേലജില   പേരതയെട മാതാവ സതി െക, കകടവത് ഹൗസമഴികര, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2017  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B4/16179/2021 04-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   െചാകി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ       െക െക നാണ കനമകണിയ

ിൽ ഹൗസേമനപം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചാകി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഗിരീഷ ബാബ, കനമകണിയിൽ ഹൗസേമനപം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-  1992  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B4/16182/2021 04-02-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പേമാദ കമാർ െമഡേലാടൻ ഭരതാവ 55

2 സായി പയാഗ എം മകന 17

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചീരടി െക െക ഭാര് 78

2 ഗിരിജ ഭായ െക െക മകള 59

3 ഗിരീഷ ബാബ െക െക മകന 54

4 സജിത മകള 49

5 പേമാദ െക െക മകന 47

6 പദീപൻ െക െക മകന 51
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  തലേശരി  താലകില   െചാകി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കസി വാസൻ പി െക െപരമാൾ

കണിയിൽഒളവിലം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചാകി വിേലജില   പേരതനെറ മകന കിരൺ വാസ െക ആർ, െപരമാൾ കണിയിൽഒളവിലം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2021 -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 ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B4/16184/2021 04-02-2022
 
  തലേശരി  താലകില    െചാകി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സേരനൻ  െക  എം  തടാ

ൻ പതിയവീടിൽഒളവിലം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചാകി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന േമാൾ പി, തടാൻ പതിയവീടിൽഒളവിലം, േബാധിപിച

അേപക   െചാകി 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:B4/16409/2021 04-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   കണവം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവി ഇ ൈതപറമത് ഹൗസ 

െതാടീകളം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കണവം വിേലജില   പേരതയെട മകന സനിൽകമാർ ഇ, ൈതപറമത് ഹൗസ െതാടീകളം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-11-2020 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രജനി പി പി ഭാര് 49

2 രകിൽവാസ  െക ആർ മകന 27

3 കിരൺവാസ െക ആർ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിന േമാൾ പി ഭാര് 49

2 നിദർശന എസ മകള 24

3 നിയ എസ മകള 18
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B4/16410/2021 04-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   കണവം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാഴയിൽ കഷൻ ൈതപറമത് വീട

െതാടീകളം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കണവം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനിൽകമാർ  ഇ,  ൈതപറമത്  വീട  െതാടീകളം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-03-2004 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഗാപാലൻ  എറേകാടൻ മകന 67

2 സേരാജിനി ഇ മകള 60

3 ലളിത ഇ മകള 60

4 സേരഷ ബാബ ഇ മകന 58

5 അനിത ഇ മകള 52

6 സനിൽകമാർ ഇ മകന 46

7 പമീള കമാരി ഇ മകള 42

8 സിധ വി പി  . മരണെപട മകൻ ഗംഗാധരൻ  ഇ എനവരെട
മകൻ

പൗതൻ 24

9 സിജ വി പി. മരണെപട മകൻ ഗംഗാധരൻ  ഇ എനവരെട
മകൻ

പൗതൻ 23

10 സായിഷ സി. മരണെപട മകൻ സജിത് കമാർ @ സജീവൻ
എനവരെട മകൻ

പൗതൻ 27

11 നീത സി.  മരണെപട മകൻ സജിത് കമാർ @ സജീവൻ
എനവരെട മകൾ

പൗതി 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഗാപാലൻ  എറേകാടൻ മകന 67

2 സേരാജിനി ഇ മകള 60

3 ലളിത ഇ മകള 60

4 സേരഷ ബാബ ഇ മകന 58

5 അനിത ഇ മകള 52

6 സനിൽകമാർ ഇ മകന 46

7 പമീള കമാരി ഇ മകള 42

8 സമ വി പി. മരണെപട മകൻ ഗംഗാധരൻ  ഇ എനവരെട
ഭാര്

മകെന ഭാര് 50

9  സിധ വി പി മരണെപട മകൻ ഗംഗാധരൻ  ഇ എനവരെട
മകൻ

പൗതൻ 24

10 സിജ വി പി. മരണെപട മകൻ ഗംഗാധരൻ  ഇ എനവരെട
മകൻ

പൗതൻ 23
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നമര:B4/16414/2021/1 04-02-2022
 
  തലേശരി  താലകില   കതിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഐ പി  കഞിരാമൻ നമ്ാർ

സംഗീതെപാന്ം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കതിരര വിേലജില   പേരതനെറ മകന െക സി രാമകഷൻ, സംഗീതെപാന്ം,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-02-2019  -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:B4/16414/2021/2 04-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   കതിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർളികണിയിൽ േചായൻ സൗദാമിന

ി അമ സംഗീതെപാന്ം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കതിരര വിേലജില   പേരതയെട മകന െക സി രാമകഷൻ, സംഗീതെപാന്ം, േബാധിപിച അേപക

  കതിരര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-02-2007  -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:B4/16421/2021 05-02-2022
 

11 ഉഷ സി  മരണെപട മകൻ സജിത് കമാർ@ സജീവൻ
എനവരെട ഭാര്

മകെന ഭാര് 50

12 സായിഷ സി . മരണെപട മകൻ സജിത് കമാർ@ സജീവൻ
എനവരെട  മകൻ

പൗതൻ 27

13 നീത സി. മരണെപട മകൻ സജിത് കമാർ@ സജീവൻ
എനവരെട മകൾ

പൗതി 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വതല മകള 64

2 സരസ്തി  െക സി മകള 63

3 രാമകഷൻ  െക സി മകന 61

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വതല മകള 64

2 സരസ്തി  െക സി മകള 63

3 രാമകഷൻ  െക സി മകന 61
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 തലേശരി താലകില   തപേങാടർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ വി പി വലിയ പരയി

ൽ ഹൗസവിളേകാടർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    തപേങാടർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ശീജിന,  വലിയ പരയിൽ ഹൗസവിളേകാടർ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B4/17765/2021 06-02-2022
 
  തലേശരി  താലകില    േകാടിേയരി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   നളിനി  പി  പി  പടിഞാറ

െ പതൻപരയിൽ ഹൗസേകാടിേയരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടിേയരി വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ രേമശൻ പി പി, തിരേവാണം

ഹൗസേകാടിേയരി, േബാധിപിച അേപക   േകാടിേയരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2018  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീല മാതാവ 71

2 ശീജിന ഭാര് 34

3 അഹൽ വി പി മകന 13

4 ൈനതിക വി പി മകള 10

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കമലാകി മാതാവ 77
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                                                                തതിരുത്തല് പരസസസ

                                                                           (1)

നമ്പര്   ബതി4/16620/2021         2022 ഫതിബ്രവരതി 8

01/02/2022  തതീയ്യതതിയതിലലെ  കകേരള  ഗസററ്റ്  നമ്പര്  05-ല്   കപജറ്റ്  നമ്പര്  4515 ല്
പ്രസതിദ്ധലപ്പെടുത്തതിയ  കമേല്  നമ്പര്  അനന്തരരാവകേരാശ  സര്ടതിഫതിക്കററ്റ്  കനരാടതീസതില്  പകരതയരായ  രരാധ   .ടതി.പതി
എന്നവരുലട നരാലെരാമേലത്ത അവകേരാശതിയുലട കപരറ്റ് അനരാമേതികേ.എസറ്റ് - മേരണലപ്പെട മേകേള് സതിനസ.വതി.പതി എന്നവരുലട
മേകേള് എന്നറ്റ് ലതറരായതിടരാണറ്റ് പരസസലപ്പെടുത്തതിയതിട്ടുള്ളതറ്റ്.  ആയതറ്റ് അനരാമേതികേ.എസറ്റ് - മേരണലപ്പെട മേകേള് സനസ.വതി.പതി
എന്നവരുലട മേകേള് എന്നറ്റ് തതിരുത്തതി വരായതിക്കണലമേന്നറ്റ് അറതിയതിക്കുന.

                                                                         (2)

നമ്പര്   ബതി4/9468/2021              2022 ഫതിബ്രവരതി 8

30/11/2021 തതീയ്യതതിയതിലലെ കകേരള ഗസററ്റ് നമ്പര് 47 ല്  കപജറ്റ് നമ്പര് 15171 ല് പ്രസതിദ്ധലപ്പെടുത്തതിയ
കമേല് നമ്പര് അനന്തരരാവകേരാശ സര്ടതിഫതിക്കററ്റ്  കനരാടതീസതില് പകരതനരായ ഷരാജതി.വതി.എസ എന്നവരുലട നരാലെരാമേലത്ത
അവകേരാശതിയുലട  കപരറ്റ്  സങതീര്ത്തന.വതി.എസ   എന്നറ്റ്  ലതറരായതിടരാണറ്റ്  പരസസലപ്പെടുത്തതിയതിട്ടുള്ളതറ്റ്.   ആയതറ്റ്
സങതീര്ത്ത.വതി.എസ  എന്നറ്റ് തതിരുത്തതി വരായതിക്കണലമേന്നറ്റ് അറതിയതിക്കുന.

(3)

നമ്പര്   ബതി4/12437/2021     2022 ഫതിബ്രവരതി 8

30/11/2021 തതീയ്യതതിയതിലലെ കകേരള ഗസററ്റ് നമ്പര് 47 ല്  കപജറ്റ് നമ്പര് 15174 ല് പ്രസതിദ്ധലപ്പെടുത്തതിയ
കമേല് നമ്പര് അനന്തരരാവകേരാശ സര്ടതിഫതിക്കററ്റ്  കനരാടതീസതില് പകരതലന്റെ കപരറ്റ്  മേരാവതിലെ കഗരാവതിന്ദന് തസസരാര് എന്നറ്റ്
ലതറരായതിടരാണറ്റ്   പരസസലപ്പെടുത്തതിയതിട്ടുള്ളതറ്റ്.   ആയതറ്റ്  മേരാവതിലെ  കഗരാവതിന്ദന്  നമ്പസരാര്   എന്നറ്റ്  തതിരുത്തതി
വരായതിക്കണലമേന്നറ്റ് അറതിയതിക്കുന.

(4)

നമ്പര്   ബതി3/12530/2021       2022 ഫതിബ്രവരതി 8

30/11/2021 തതീയ്യതതിയതിലലെ കകേരള ഗസററ്റ് നമ്പര് 47 ല്  കപജറ്റ് നമ്പര് 15178 ല് പ്രസതിദ്ധലപ്പെടുത്തതിയ
കമേല് നമ്പര് അനന്തരരാവകേരാശ സര്ടതിഫതിക്കററ്റ് കനരാടതീസതില് പകരതനരായ ഖരാലെതിദറ്റ്.ടതി.പതി  എന്നവരുലട രണരാമേലത്ത
അവകേരാശതിയുലട കപരറ്റ് ശബരാറലെതി.പതി.എ  എന്നറ്റ് ലതറരായതിടരാണറ്റ് പരസസലപ്പെടുത്തതിയതിട്ടുള്ളതറ്റ്.  ആയതറ്റ് ഷബതീറലെതി.പതി.എ
എന്നറ്റ് തതിരുത്തതി വരായതിക്കണലമേന്നറ്റ് അറതിയതിക്കുന.
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(5)

നമ്പര്   ബതി3/12534/2021       2022 ഫതിബ്രവരതി 8

30/11/2021 തതീയ്യതതിയതിലലെ കകേരള ഗസററ്റ് നമ്പര് 47 ല്  കപജറ്റ് നമ്പര് 15179 ല് പ്രസതിദ്ധലപ്പെടുത്തതിയ
കമേല്  നമ്പര്  അനന്തരരാവകേരാശ  സര്ടതിഫതിക്കററ്റ്  കനരാടതീസതില്  പകരതനരായ  ജനരാര്ദ്ദനന്.ലകേ.ലകേ  എന്നവരുലട
രണരാമേലത്ത  അവകേരാശതിയുലട കപരറ്റ്  ദതിവതിജതിത്തറ്റ്  ജനരാര്ദ്ദനന്  എന്നറ്റ് ലതറരായതിടരാണറ്റ് പരസസലപ്പെടുത്തതിയതിട്ടുള്ളതറ്റ്.
ആയതറ്റ് ദതിവതിത്തറ്റ് ജനരാര്ദ്ദനന് എന്നറ്റ് തതിരുത്തതി വരായതിക്കണലമേന്നറ്റ് അറതിയതിക്കുന.

(6)

നമ്പര്   ബതി4/11067/2021       2022 ഫതിബ്രവരതി 8

07/12/2021  തതീയ്യതതിയതിലലെ  കകേരള  ഗസററ്റ്  നമ്പര്  48  ല്   കപജറ്റ്  നമ്പര്  16206 ല്
പ്രസതിദ്ധലപ്പെടുത്തതിയ  കമേല്  നമ്പര്  അനന്തരരാവകേരാശ  സര്ടതിഫതിക്കററ്റ്  കനരാടതീസതില്  പകരതയുലട  കപരറ്റ്  ഷതീജ.സതി.പതി
എന്നറ്റ്  ലതറരായതിടരാണറ്റ്  പരസസലപ്പെടുത്തതിയതിട്ടുള്ളതറ്റ്.   ആയതറ്റ്  ഷതിജ.സതി.പതി  എന്നറ്റ്  തതിരുത്തതി  വരായതിക്കണലമേന്നറ്റ്
അറതിയതിക്കുന.

(7)

നമ്പര്   ബതി4/12439/2021       2022 ഫതിബ്രവരതി 8

07/12/2021  തതീയ്യതതിയതിലലെ  കകേരള  ഗസററ്റ്  നമ്പര്  48  ല്   കപജറ്റ്  നമ്പര്  16212 ല്
പ്രസതിദ്ധലപ്പെടുത്തതിയ കമേല് നമ്പര് അനന്തരരാവകേരാശ സര്ടതിഫതിക്കററ്റ് കനരാടതീസതില് പകരതനരായ ലകേ.പതി.  പത്മനരാഭന്
എന്നവരുലട മേരണ തതീയ്യതതി 05.05.2008  എന്നറ്റ് ലതറരായതിടരാണറ്റ് പരസസലപ്പെടുത്തതിയതിട്ടുള്ളതറ്റ്.  ആയതറ്റ്  25.05.2008
എന്നറ്റ് തതിരുത്തതി വരായതിക്കണലമേന്നറ്റ് അറതിയതിക്കുന.

                     (ഒപ്പെറ്റ്)

തരാലൂക്കറ്റ് ആഫതീസറ്റ്,                                                                                                തഹസതില്ദരാര്

തലെകശ്ശേരതി.                                                                                
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Ref: A – 2953/13. 
 

 

Form No. 18 

(See Rule 85) 
 

Notification U/s 13 of Kerala Survey & Boundaries Act, 1961. 
 
 

 

 

It is hereby notified U/s 13 of the Kerala Survey & Boundaries Act, 1961 (Act 37 of 1961) that 

the Survey of the under mentioned area is now complete. 

 

Unless the survey hereby notified is modified by a decree of a civil court under the provisions 

of section 14 of the said Act, the records pf the survey shall be conclusive proof that the 

boundaries determined and recorded therein have been correctly determined and recorded. 

 

 
 

   Perticulars of the Area. 
 
 

District: : KANNUR. 

Taluk  : TALIPARAMBA. 

Amsom : ANTHOOR. 

Desom  : ANTHOOR. 

Filed No. : 24. 

RS. NO.  : 24/18, 26 

  
 

   
 

        Special Tahsildar (LA), Thalassery. 
 

Place: Thalassery. 

Date : 03.02.2022. 
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Ref: A – 1476/17 
 

 

Form No. 18 

(See Rule 85) 
 

Notification U/s 13 of Kerala Survey & Boundaries Act, 1961. 
 
 

 

 

It is hereby notified U/s 13 of the Kerala Survey & Boundaries Act, 1961 (Act 37 of 1961) that 

the Survey of the under mentioned area is now complete. 

 

Unless the survey hereby notified is modified by a decree of a civil court under the provisions 

of section 14 of the said Act, the records pf the survey shall be conclusive proof that the 

boundaries determined and recorded therein have been correctly determined and recorded. 

 

 
 

   Perticulars of the Area. 
 
 

District: KANNUR. 

Taluk  : IRITTY. 

Amsom : KEEZHOOR. 

Desom  : KEEZHOOR. 

Filed No. : 98. 

RS. NO.  : 98/1. 

  
 

   
 

        Special Tahsildar (LA), Thalassery. 
 

Place: Thalassery. 

Date : 22.01.2022. 
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Ref: A – 207/19. 
 

 

Form No. 18 

(See Rule 85) 
 

Notification U/s 13 of Kerala Survey & Boundaries Act, 1961. 
 

 

 
 

It is hereby notified U/s 13 of the Kerala Survey & Boundaries Act, 1961 (Act 37 of 1961) that 

the Survey of the under mentioned area is now complete. 

 

Unless the survey hereby notified is modified by a decree of a civil court under the provisions 

of section 14 of the said Act, the records pf the survey shall be conclusive proof that the 

boundaries determined and recorded therein have been correctly determined and recorded. 

 
 

 

   Perticulars of the Area. 
 

 

District: KANNUR. 

Taluk  : IRITTY. 

Amsom : MAKRERI 

Desom  : KOTTAM. 

Filed No. : 7. 

RS. NO.  : 7/3,4,6,15,17,19 

  
 

   
 

        Special Tahsildar (LA), Thalassery. 
 

Place: Thalassery. 

Date : 25.01.2022. 
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3/17146/2021 27-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   എരവടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിേനശൻ ചേനാത് കണി മീതെല

വീടഓലായികര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരവടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ െക പി, മീതെല പറമത്ഓലായികര , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-09-2021  -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 ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ െക പി ഭാര് 50

2 ദിനിഷ ദിേനശൻ സി െക മകള 22

3 ദിവ് സി  െക മകള 21
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B4/ 700/2022 28-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   നയ  മാഹി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ ബാബ എ െക േസാപാനം

അഴീകൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നയ  മാഹി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീജ എ, േസാപാനം അഴീകൽ, േബാധിപിച അേപക   നയ

മാഹി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-01-2021  -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:B4/365/2022 28-01-2022
 
  തലേശരി  താലകില   െകാളവൂര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീേനഷ തവകനമൽ

ഹൗസെകാളവൂർ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവ

കാശ സർടിഫികറിനായി   െകാളവൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സബിന വി െക, തവകനമൽ ഹൗസെകാളവ

ൂർ, േബാധിപിച അേപക   െകാളവൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാര

ടം  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:B4/66/2022 04-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീജ എ ഭാര് 47

2 േശ്ത മകള 27

3 സചിൻ സേരഷ ബാബ മകന 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സബിന വി െക ഭാര് 28

2 ശീഹർഷ ടി െക മകന 8

3 ആൻ ഹർഷ  ടി െക മകന 5

4 സശീല മാതാവ 52
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 തലേശരി താലകില   കീഴൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകണൻ സി കനമൽ ഹൗസ കാ

നാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കീഴൂര വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി ലകി സി, കനമൽ ഹൗസ കാനാട, േബാധിപിച അേപക   കീഴൂര വില

്േലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 22-08-2021 -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:B3/17341/2021 04-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   തിരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സേരനൻ കാരായിൽ താെഴ

ഹൗസ തിരവങാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    തിരവങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  പി  ശീജ,  കാരായിൽ താെഴ ഹൗസ തിരവങാട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-10-2021 -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. 

 
നമര:B4/718/2022 06-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   േകാടിേയരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധീഷ കമാർ കടതിൽ  കടതി

ൽ ഹൗസമഴികര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടിേയരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിഷ ആർ െക, രയേരാത് കനിയിൽ ഹൗസവയലളം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-10-2021 -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 നാണി സി സേഹാദരി 77

2 ലകി സി സേഹാദരി 73

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി ശീജ ഭാര് 48

2 നിഖിൽ െക മകന 28

3 നമിത െക മകള 26
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നമര:B3/429/2022 06-02-2022
 
  തലേശരി  താലകില    എരേഞാളി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േമാഹൻദാസ  വി  എം

ആയിനിയാട്എരേഞാളി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരേഞാളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഭാരതി , ആയിനിയാട്എരേഞാളി ,

േബാധിപിച അേപക   എരേഞാളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-05-2020  -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:B3/159/2022 06-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   തലേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകണൻ ചാേതാത് അഭിലാഷ

വാടികകം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തലേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനീപ സി, അഭിലാഷവാടികകം, േബാധിപിച അേപക

തലേശരി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B3/157/2022 06-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   തലേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി അഹല് വലിയ പരയിൽ ഹൗസ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിഷ  ആർ െക ഭാര് 43

2 കഷഗാഥ െക മകള 5

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഫൽ േമാഹൻ മകന 48

2 പജന നിഷിത് മകള 46

3 പിയങ  ബനിക് മകള 43

4 ഭാരതി ഭാര് 74

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനീപ സി മകന 41

2 സസിത് ചാേതാത് മകന 39
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വാടികകം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തലേശരി വിേലജില   പേരതയെട മകന വി ഗിരീഷ, വലിയ പരയിൽ ഹൗസവാടികകം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    30-11-2021  -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  വി ഗിരീഷ മകന 62

2 വന  വി മകള 61

3 വി ശീഹർഷ മകന 52

4 പർണിമ േമാഹൻ ആചാര് മകള 50
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B4/17762/2021 06-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   കടാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജനൻ െക പി പതട ഹൗസതാേറ്ാ

ട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടാളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന രതീഷ െക പി, പതട ഹൗസതാേറ്ാട, േബാധിപിച അേപക   കടാളി വിേലജ

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

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:B4/17763/2021 06-02-2022
 
  തലേശരി  താലകില   േകാടിേയരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന പി റീന നിവാസമഴിക

കര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാടിേയരി വിേലജില   പേരതയെട മകള പസന െക, റീന നിവാസമഴികര, േബാധിപിച അേപക   േകാടിേയരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    04-11-2021  -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:B4/17764/2021 06-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രതീഷ െക പി മകന 54

2 ബിന െക പി മകള 51

3 സിത െക പി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പകാശൻ െക മകന 56

2 പസന െക മകള 53

3 രാമകഷൻ െക മകന 51

4 റീന െക മകള 48
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 തലേശരി താലകില   േകാടിേയരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മകനൻ പി  കനിയിൽ  ഹൗസമഴിക

കര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാടിേയരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സതീശൻ െക, കനിയിൽ           പലപാടി ഹൗസമഴികര, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-01-2009  -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:B4/17786/2021 06-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   പാട്ം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരീനൻ  വി െവേളാത് ഹൗസ പാട്ം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പാട്ം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമ െക, കഞി പനതിൽ ഹൗസമതിയങ, േബാധിപിച അേപക   പാട്ം വിേലജ

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

12-2018  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B4/17766/2021 06-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   േകാടിേയരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദീപൻ ഇ െനലികയിൽ ഹൗസ

വയലളം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    േകാടിേയരി  വിേലജില   പേരതനെറ  മകന ഷാേരാൺ ഇ,  െനലികയിൽ ഹൗസവയലളം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സതീശൻ െക മകന 44

2 ഷീജ െക മകള 52

3 ഷാജി െക മകന 50

4 ശീജിത് പി മകന 39

5 നാരായണി പി ഭാര് 70

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സമ െക ഭാര് 44

2 ഋത്ിക പി മകന 11

3 നാരായണി വി മാതാവ 87
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B4/17788/2021 06-02-2022
 
  തലേശരി  താലകില   കതപറമ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വടകയില  ഒലയികണവിട

െചേതാമാണി അലി  അമൻനരവർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കതപറമ്  വിേലജില   പേരതനെറ മകള അഷന  വി  പി,  അമൻനരവർ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-11-2021 -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:B4/17790/2021 06-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   കതപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാറായി നാണി കാവിൽ ഹൗസ 

തകണാപരം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കതപറമ് വിേലജില   പേരതയെട മകന സേരനൻ കാവിൽ, സഭിഷ നിവാസതകണാപരം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-11-2008 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബീന െക പി ഭാര് 47

2 ഷംഗീന ഇ മകള 25

3 ഷാേരാൺ  ഇ മകന 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നജമ വി പി ഭാര് 53

2 അഫ യസഫ മകള 37

3 അഫിൻ വി പി മകന 33

4 അഷന വി പി മകള 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈമഥിലി പി മകള 70

2 വിമല പി മകള 65

3 രമണി െക മകള 64

4 സേരനൻ കാവിൽ മകന 61
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നമര:B4/17792/2021 07-02-2022
 
  തലേശരി  താലകില   കീഴൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീജിത് എം മാേടാത് വളപിൽ

ഹൗസ പാലേയാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കീഴൂര വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ മാധവി എം, മാേടാത് വളപിൽ ഹൗസ പാലേയാട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-10-2021 -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. 

 

5 സഷമ െക മകള 58

6 പകാശൻ െക മകന 55

7 സജിത െക മകള 52

8 സനിൽ കമാർ െക മകന 50

9 ഷീന െക മകള 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മാധവി എം മാതാവ 84
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3/18013/2021 05-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ െക   എകരപറമത്

ഹൗസഎരേഞാളി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരേഞാളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബാലാമണി സിപി,  എകരപറമത് ഹൗസഎരേഞാളി,

േബാധിപിച അേപക   എരേഞാളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    25-12-2020  -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:B4/18019/2021 06-02-2022
 
  തലേശരി  താലകില   കടാളി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  വനജ െക  സിമി  നിവാസകടാ

ളി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടാളി വിേലജില   പേരതയെട മകള സിജി െക, സിമി നിവാസകടാളി, േബാധിപിച അേപക   കടാളി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-12-2021 -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:B4/18021/2021 06-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   േകാടിേയരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയിസ പി എൻ ഹിയാംേകാടിേയ

രി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാടിേയരി വിേലജില   പേരതയെട മകള സഫിയ പി എൻ, ഹിയാംേകാടിേയരി, േബാധിപിച അേപക   േകാടിേയരി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബാലാമണി സിപി ഭാര് 68

2 ബിനീഷ കമാർ െക പി മകന 46

3 ഷീജാ െകപി മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിജി െക മകള 34

2 സിമി െക മകള 32
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വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-01-2019  -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. 

 
നമര:B4/18020/2021 06-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   േകാടിേയരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിേനാദിനി മഹിജ ഭവൻ വയലള

ം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാടിേയരി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രാഘവൻ എം, മഹിജ ഭവൻ വയലളം, േബാധിപിച അേപക   േകാടിേയരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-10-2021  -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 സൈബദ പി എൻ മകള 75

2 സഫിയ  പി എൻ മകള 72

3 മസഫ പി എൻ മകന 68

4 ഉസാൻ കടി പി എൻ മകന 63

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം രാഘവൻ ഭരതാവ 86

2 മഹിജ വി എം മകള 56

3 രസിത വി എം മകള 54

4 സലില വിഎം മകള 52

5 േജാഷി രാജ വിഎം മകന 50

6 അനിൽകമാർ വി എം മകന 48

7 േബബി സീന വി എം മകള 42

8 ൈഷനി വി എം മകള 40
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3/12426/2021 04-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി നാരായണി  അമ  േചേരാട്

ഹൗസെപരനാറിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരേഞാളി വിേലജില   പേരതയെട മകന വിേനാദ കമാർ  സി, ൈചതന് എരഞിപാലം കേചരി

േകാഴിേകാട, േബാധിപിച അേപക   എരേഞാളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-03-2020 -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:B4/17366/2021 04-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   പന്നര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞി മസ  പി എം പി എം ഹൗസ

ചമാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പന്നര വിേലജില   പേരതനെറ മകള താഹിറ പതലത് മർേകാത് കണി, പങാവനം ചമാട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-12-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഭാനമതി മകള 60

2 വിേനാദ കമാർ  േചേരാട് മകന 53

3 അനിത രാമൻ മകള 51

4 പിയ വിശദ്.  മരണെപട മകൾ ബീന എനവരെട മകൾ പൗതി 35

5 പീതി എൻ.  മരണെപട മകൾ ബീന എനവരെട മകൾ പൗതി 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ പിഎം ഭാര് 78

2 മഹമദ മസഫ പി എം മകന 60

3 സൗദ പി എം മകള 56

4 യസഫ പി എം മകന 54

5 സകീന പി എം മകള 52
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നമര:B3/14590/2021 04-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   തലേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നസീർ  കനംപറത് ആയിഷാസ

വാടികകം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തലേശരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അസ എ, കനംപറത് ആയിഷാസവാടികകം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-2021  -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:B3/14591/2021 04-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   തലേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി പി ബാലകഷൻ അടിേയാടി അഞല

ി   വാടികകം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തലേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ടി സി അനിൽകമാർ, ഐശ്ര് വാടികകം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-11-2020  -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:B4/16431/2021 05-02-2022
 
  തലേശരി  താലകില   പടവിലായി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതനാഭൻ  പി  െക പഭിൻ

നിവാസകനിരിക എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പടവിലായി വിേലജില   പേരതനെറ മകന പഭിൻ വി, പഭിൻ നിവാസകനിരിക, േബാധിപിച അേപക

  പടവിലായി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

6 അബൾ സലാം പി എം മകന 50

7 ഷമീം പി എം മകന 42

8 താഹിറ പതലത് മർേകാത് കണി മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അസ എ ഭാര് 51

2 അജമൽ എ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ടി സി സേരാജിനി അമ ഭാര് 82

2 ടി സി അജയകമാർ മകന 62

3 ടി സി അനിൽകമാർ മകന 60
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B4/16538/2021 05-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   കീഴൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയലകി എം മാണിേകാത് വീട

െവളിയാം പറമ് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കീഴൂര വിേലജില   പേരതയെട മകന സവീഷ െക വി,  മാണിേകാത് വീടെവളിയാം പറമ്,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B4/16540/2021 05-02-2022
 
  തലേശരി  താലകില   കീഴൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ ടി  െകാച വീടഎടയ

നർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കീഴൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദാകായണി എം, െകാച വീടഎടയനർ, േബാധിപിച അേപക   കീഴൂര വി

േലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 29-03-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതയഷ  വി മകള 33

2 പജിഷ വി മകള 29

3 പഭിൻ വി മകന 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സവീഷ െക വി മകന 27

2 സദർശൻ െക വി മകന 24

3 സകമാരൻ െക വി ഭരതാവ 59

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദാകായണി എം ഭാര് 62

2 ശീേജഷ എം മകന 44
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നമര:B4/16658/2021/1 05-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   േകാടിേയരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാണ െക പി     കഞി പറമത

് ഹൗസേകാടിേയരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െചാകി  വിേലജില   പേരതനെറ മകള സജിത  െക പി,  മനാൽ താെഴ കനിയിൽഒളവിലം,

േബാധിപിച അേപക    േകാടിേയരി,  െചാകി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B4/16658/2021/2 05-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   േകാടിേയരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാണി െക പി       കഞി പറമത

് ഹൗസേകാടിേയരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െചാകി  വിേലജില   പേരതയെട മകള സജിത  െക പി,  മനാൽ താെഴ  കനിയിൽഒളവിലം,

േബാധിപിച അേപക    േകാടിേയരി,  െചാകി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2019 -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. 

 
നമര:B4/16861/2021 05-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   കീഴൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വനിത ഒ വി േരവതിെതരർ എനയാ

ളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീഴൂര

വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േമാഹനൻ  െക സി, റാം നിവാസെതരർ, േബാധിപിച അേപക   കീഴൂര വില

േജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

03-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

3 ജീജി എം മകള 42

4 സേജഷ കമാർ എം മകന 41

5 ലിേജഷ കമാർ എം മകന 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനിത  എൻ മകള 49

2 സജിത െക പി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനിത  എൻ മകള 49

2 സജിത െക പി മകള 46
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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:B4/16867/2021 05-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   കതപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അചതൻ വി െക പജ ഹൗസനിേവദ്

ം  ആമിലാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കതപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സനല  മാേറാളി, നിേവദ്ം ആമിലാട, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-01-2021  -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:B4/16869/2021 05-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   കതപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ആണി അഞിലത് ഹൗസമര്ാ

ട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കതപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ മകള സിന  എം, അഞിലത് ഹൗസമര്ാട, േബാധിപിച അേപക   കതപറമ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-12-2017  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനൻ െക സി ഭരതാവ 65

2 വിഹിന ഒ വി മകള 31

3 വിമൽ  ഒ വി മകന 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനല മാേറാളി ഭാര് 55

2 ഷയന എം മകള 33

3 അശ്ിൻ എം മകന 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഷ എം മകള 52

2 േശാഭ എം മകള 47

3 ഷീബ എം മകള 43
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നമര:B4/16999/2021 05-02-2022
 
  തലേശരി  താലകില   കണവം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  ബാലൻ േകാേതാത് വളപ്

ഹൗസെതാടീകളം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കണവം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  പതിയപരയിൽ പതിനി,  േകാേതാത് വളപ്  ഹൗസ

െതാടീകളം,  േബാധിപിച അേപക   കണവം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

4 ബിന എം മകള 41

5 സിന എം മകള 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതിയപരയിൽ പതിനി ഭാര് 65

2 രതീശൻ എം മകന 47

3 രതി എം മകള 45

4 ബിന എം മകന 44

5 ബിന എം മകള 41

6 സിന എം മകള 38
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B4/12631/2021 27-01-2022
 
  തലേശരി  താലകില   െചാകി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷരീഫ ടി  ഇ അൽ- റാസ േമനപ

രം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െചാകി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അബള സി വി, അൽ- റാസ േമനപം, േബാധിപിച അേപക   െചാകി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-

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. 

 
നമര:B4/16654/2021 04-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   കതിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സി ലകികടി കേറരി വീടെപാന്

യം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കതിരര വിേലജില   പേരതയെട മകന പതനാഭൻ െക സി, കേറരി വീടെപാന്ം, േബാധിപിച അേപക   കതിരര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-05-2019  -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. 

 
നമര:B4/16653/2021 04-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബള സി വി ഭരതാവ 71

2 റയീസ ടി ഇ മകന 43

3 റജീസ ടി ഇ മകന 40

4 േറാഷിന ടി ഇ മകള 37

5 റസിമിന  ടി ഇ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതനാഭൻ െക സി മകന 64

2 പതജ െക സി മകള 61
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 തലേശരി താലകില   പടവിലായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ േകേളാത് വിപഞിക

െവൺമണൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പടവിലായി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പതിനി  െക വി, വിപഞികെവൺമണൽ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-03-2020  -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:B3/16394/2021 04-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   ധരമടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ വി പേറൻ്റവിെടധർമട

ം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ധരമടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കനമൽ ശാന, പേറൻ്റവിെടധർമടം , േബാധിപിച അേപക   ധരമടം വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B4/16618/2021 04-02-2022
 
  തലേശരി  താലകില    െകാളവൂര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ചമതയളതിൽ  സേരാ

ജിനി  ചമതയളതിൽ വീടകണേങാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാളവൂര വിേലജില   പേരതയെട അനനിരവൻ  രാജീവ സി, ചമതയളതിൽ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതിനി െക വി ഭാര് 64

2 ശീവിനി െക വി മകള 40

3 വിപിൻ െക വി മകന 38

4 വിനീത െക വി മകന 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കനമൽ ശാന ഭാര് 75

2 വി രാധാകഷൻ മകന 53

3 ലസിത വി മകള 45

4 ടീന സി. മരണെപട മകൻ ഗിരീഷ വി എനിവരെട ഭാര് മകെന ഭാര് 41

5 ശീനനിത ഗിരീഷ. മരണെപട മകൻ ഗിരീഷ വി എനിവരെട
മകൾ

പൗതി 14

6 ഘനശ്ാം വി ഗിരീഷ  . മരണെപട മകൻ ഗിരീഷ വി
എനിവരെട മകൻ

പൗതൻ 10
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വീടകണേങാട, േബാധിപിച അേപക   െകാളവൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വ

ന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-02-2002 -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:B4/16417/2021 05-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   കതിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഷമ േദവി െക  ഗായതിെപാന്

യം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കതിരര വിേലജില   പേരതയെട മകള ശാലിനി േവണേഗാപാലൻ , ഗായതിെപാന്ം, േബാധിപിച അേപക   കതിരര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-08-2021  -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:B4/16419/2021 05-02-2022
 
  തലേശരി  താലകില   േകാടിേയരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമൻ പി വി വാരയിൽ

ഹൗസവയലളം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടിേയരി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഗിരിജ െക വി, വാരയിൽ ഹൗസവയലളം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-10-1994   -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജീവ സി  . മരണെപട സേഹാദരൻ ടി പി ബാലൻ മാസർ
എനവരെട മകൻ

അനനിരവൻ 57

2 മേനാജ സി. മരണെപട സേഹാദരൻ ടി പി ബാലൻ മാസർ
എനവരെട മകൻ

അനനിരവൻ 55

3 അജീഷ സി. മരണെപട സേഹാദരൻ ടി പി ബാലൻ മാസർ
എനവരെട മകൻ

അനനിരവൻ 53

4 ജീജ സി. മരണെപട സേഹാദരൻ ടി പി ബാലൻ മാസർ
എനവരെട മകൾ

അനനിരവൾ 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േവണേഗാപാലൻ ഇ െക ഭരതാവ 61

2 ശാലിനി േവണേഗാപാലൻ മകള 37

3 ചാന്നി വി മകള 35
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B4/16425/2021 05-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   േകാടിേയരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ഗൗരി നാരായണി നിലയം

േകാടിേയരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടിേയരി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പി വി ബാലൻ, നാരായണി നിലയംേകാടിേയരി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2021 -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:B4/16427/2021 05-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   പാട്ം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാറായി ബാലൻ ബാലിക സദനംപാട

യം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പാട്ം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേനാഷ കമാർ െക െക, ബാലിക സദനംപാട്ം, േബാധിപിച അേപക   പാട്ം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-06-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േപമലത െക വി മകള 62

2 ഗിരിജ  െക വി മകള 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി വി ബാലൻ ഭരതാവ 82

2 സനിത ഇ എസ മകള 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീല െക ഭാര് 66

2 സേനാഷ കമാർ െക െക മകന 48

3 സേമാദ കമാർ െക മകന 44

4 സമിന പി മകള 41
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B4/15324/2021 27-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   േകാടിേയരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമീർ ബാബ പി െക പനതിൽ

ഹൗസതിരവങാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടിേയരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീന എൻ, ശാന ഭവൻേകാടിേയരി,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B4/14972/2021 27-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   ശിവപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാടേഞരി രാമ ശീേജഷ ഭവൻ

കാഞിേലരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ശിവപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന െക ശീേജഷ, ശീേജഷ ഭവൻ കാഞിേലരി, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-2002  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B3/17244/2021 27-01-2022
 
  തലേശരി  താലകില    ധരമടം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സതീഷ  പി  ആവണി  ധർമ

ടം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ധരമടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന ടി പി, ആവണി ധർമടം, േബാധിപിച അേപക   ധരമടം വിേലജ ഓഫീസര

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീന എൻ ഭാര് 40

2 സിഗധ സമീർ മകള 14

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക ജലജ മകള 52

2  െക ശീേജഷ മകന 39
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മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-2021 -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:B3/17241/2021 27-01-2022
 
  തലേശരി  താലകില   ധരമടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി ദാമ െചളത് ഹൗസേമല

ൂർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ധരമടം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജീവൻ െക െക, െചളത് ഹൗസേമലർ, േബാധിപിച അേപക   ധരമടം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-06-2019  -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:B4/16647/2021 27-01-2022
 
  തലേശരി  താലകില   േകാളയാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജീവൻ േമാടനർ ൈപതൽ

െമാടനർ  ഹൗസേകാളയാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാളയാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നീലിമ സി, ശീവിദ് ഹൗസ തചംബരം

തളിപറമ്,  േബാധിപിച അേപക   േകാളയാട 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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിന ടി പി ഭാര് 52

2 ചഞൽ സതീഷ മകള 31

3 കീർതന സതീഷ മകള 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി െക െക ഭാര് 75

2 രാജീവൻ െക െക മകന 54

3 സജീവൻ െക െക മകന 54

4 ഷീജ പേമാദ മകള 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നീലിമ സി ഭാര് 49
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നമര:B3/17240/2021 27-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   ധരമടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   പി േസാമസനരം ലസി നിവാസേമല

ൂർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ധരമടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സി െക ലകി, ലസി നിവാസേമലർ, േബാധിപിച അേപക   ധരമടം വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B4/17004/2021 28-01-2022
 
  തലേശരി  താലകില   കീഴൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി പി ബാലകഷൻ നമ്ാർ കഷ

നിവാസപാലേയാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കീഴൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എം സി ലീല, കഷ നിവാസപാലേയാട, േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2020  -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:B3/17326/2021 28-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി േഗാപാലൻ പദീപ നിവാസ

മഠതംഭാഗം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

2 തൻവി രാജീവ മകള 20

3 ശീനന് രാജീവ മകന 16

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  സി െക ലകി ഭാര് 70

2 സി െക ലസിത മകള 45

3 സി െക സേമഷ മകന 43

4 സിെക സധീഷ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം സി ലീല ഭാര് 70

2  എം സി ശീജ മകള 49

3 എം സി  സജ മകള 46

4 എം സി ശീനാഥ മകന 45
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സർടിഫികറിനായി   എരേഞാളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക നനിനി, പദീപ നിവാസമഠതംഭാഗം, േബാധിപിച

അേപക   എരേഞാളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-01-2021 -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:B3/17332/2021 28-01-2022
 
  തലേശരി  താലകില   തിരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി  പി  െക അബറഹിമാൻ

ആതാസതലായി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരവങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സകീന പി എം, ആതാസതലായി, േബാധിപിച അേപക

  തിരവങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-10-2021  -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 െക നനിനി ഭാര് 71

2 പീത പി മകള 52

3 പജിത പി മകള 51

4 പി പദീപകമാർ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി എം സകീന ഭാര് 59

2 അബബകർ സിദീഖ പി എം മകന 46

3 ഹസീബ പി എം മകന 44
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