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NOTICE

 
നമര:ബി 3 -12620/ 2021 30-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   പാതിരിയാട വിേലജില  പറമായി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ ഈരായി

 ചാലപറമത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പാതിരിയാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  പേലരി  കാർത്ായനി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക

പാതിരിയാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 4 -12004/ 2021 28-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   െമാേകരി വിേലജില വള്ായി   േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞികണൻ സ

ി  െക   കണ്യൻറവിട   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െമാേകരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഷജ െക , , േബാധിപിച അേപക

െമാേകരി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2019  -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 4-9336/ 2021 30-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പേലരി കാർത്ായനി ഭാര് 64

2 പേലരി ശീജ മകള 48

3 പേലരി േപമൻ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷജ െക ഭാര് 59

2 ഷാജി സി െക മകന 42

3 ൈഷജ സി െക മകന 39

4 ഷിജ സി െക മകന 37

5 ഷിബ സി െക മകന 36
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 തലേശരി താലകില   കടാളി വിേലജില താേറ്ാട  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി സി ഹരീനൻ

പതിയപരയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടാളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീല െക പി , , േബാധിപിച അേപക   കടാളി വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2021 -

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:ബി 3 -13396/ 2021 30-10-2021
 
 തലേശരി താലകില  തിരവങാട വിേലജില തലായ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി െക കഞലീമ

ഹലീമാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  തിരവങാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ടി െക ശംഷാദ , , േബാധിപിച അേപക   തിരവങാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    30-04-2019  -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:ബി 4 -12003/ 2021 30-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   പടവിലായി വിേലജില  െവൺമണൽ  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ

െഷരീഫ െക വി  നർ മഹൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടവിലായി വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ മഹമദ പി വി , , േബാധിപിച അേപക

 പടവിലായി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല െക പി ഭാര് 55

2 ഷിമിൽ െക പി മകന 33

3 ശിശിര െക പി മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി െക ബർഹാൻ മകന 63

2  ടി െക ശംഷാദ മകള 61

3 ടി െക ഫിേറാസ മകന 58

4 ടി െക േറാഷൻ മകന 57

5 ടി െക ജമീൽ മകന 55

6 ടി െക തൽഹത് മകന 53
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പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 3 -9043/ 021 28-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   മാങാടിടം വിേലജില   വടിപം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാവിേലാടൻ മകനൻ

 െജ  എം  നിവാസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാങാടിടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയനി എ െക , , േബാധിപിച അേപക

മാങാടിടം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-02-2021  -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:ബി 4 - 10367/ 2021 28-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   പടവിലായി വിേലജില   േവേങാട േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷ ഹജമ

മ എം  ആയിഷാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പടവിലായി വിേലജില   പേരതയെട മകന അസൻകടി എം , , േബാധിപിച അേപക   പടവിലായി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-12-2018  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ പി വി പിതാവ 81

2 ആയിഷ െക പി മാതാവ 63

3 നസീബ  സി എം ഭാര് 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയനി എ െക ഭാര് 60

2 അഞന എ െക മകള 22

3 അഞിത എ െക മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അസൻകടി എം മകന 64
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നമര: ബി 3 -9240/ 2021 28-10-2021
 
 തലേശരി താലകില തിരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പവിതൻ എൻ െക  പതിയ പരയിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരവങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള പിൻസി എൻ െക , , േബാധിപിച അേപക  തിരവങാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    08-04-2019  -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 -12953/ 2021 28-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   എരവടി വിേലജില   േകാവർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  താേറ്ാ ട് കല്ാണി

 ശീനിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരവടി വിേലജില   പേരതയെട മകള ൈശലജ ടി , , േബാധിപിച അേപക   എരവടി വിേലജ

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

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 -11770/ 2021 28-10-2021
 
 തലേശരി താലകില  തിരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി കഷണൻ  കാവംഭാഗം േദവക

ി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരവങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള െക പി റിഷ , , േബാധിപിച അേപക  തിരവങാട വിേലജ

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

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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പിൻസി പി പി മകള 34

2 പിേയഷ പി പി മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈശലജ ടി മകള 55
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ പി സി ഭാര് 61

2 െഷറിത് െക പി മകന 38

3 റിഷ െക പി മകള 34
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 4 -10893/ 2021     28-10-2021
 
  തലേശരി  താലകില   കതപറമ് വിേലജില നരവർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ വി  രാധ

േകേളാത് വീട വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കതപറമ് വിേലജില   പേരതയെട മകന െക വി ഹരിദാസൻ , , േബാധിപിച അേപക   കതപറമ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-12-2019  -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:ബി 3 -12009/ 2021 28-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   തലേശരി വിേലജില വാടികകം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പളിയളതിൽ

കല്ാണി   പണാം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലേശരി വിേലജില   പേരതയെട മകന പകാശ എം , , േബാധിപിച അേപക

തലേശരി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2017  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക വി വൽസല മകള 64

2 െക വി േമാഹനൻ മകന 62

3 െക വി ഹരിദാസൻ മകന 60

4 െക വി വൽസലൻ മകന 58

5 െക വി രാജൻ മകന 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസന എം മകള 68

2 രവീനൻ എം മകന 67

3 ജയരാജ എം മകന 65

4 പകാശ എം മകന 64
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നമര:ബി 3 -12008/ 2021 28-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   തലേശരി വിേലജില  മണയാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ      ശീേദവി എം വി

വലിയ പറമത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തലേശരി വിേലജില   പേരതയെട മകന വസന് കമാർ വി ഇ , , േബാധിപിച അേപക   തലേശരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   13-08-2016   22.00  -നം 14 -08 -2016  09 .55 -നം ഇടയിൽ .മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ

റ 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 -12425/ 2021 28-10-2021
 
  തലേശരി  താലകില   എരേഞാളി വിേലജില   എരേഞാളി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ

ഭാസകരൻ   വാഴയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരേഞാളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മരളി എ സി , , േബാധിപിച അേപക

 എരേഞാളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2010  -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. 

 
നമര:ബി3 -11553/ 2021 23-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   തലേശരി വിേലജില വാടികകം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ േദവകി അമ

കാവം പറത്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിഷ വി ഇ മകള 48

2 പിയ വി ഇ മകള 44

3 വസന് കമാർ വി ഇ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി വി കൗസ ഭാര് 90

2 ശ്ാമള എ സി മകള 68

3 േവണേഗാപാലൻ എ സി മകന 67

4 സീത എ സി മകള 64

5 േഗാപിനാഥ എ സി മകന 63

6 ഗിരിജ എ സി മകള 62

7 മരളി എ സി മകന 59

8 ഉമ   എ സി മകള 52
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സർടിഫികറിനായി   തലേശരി വിേലജില   പേരതയെട മകന എ പി  സഹേദവൻ , , േബാധിപിച അേപക   തലേശരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-01-1976  -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 -9325/ 2021 23-10-2021
 
 തലേശരി താലകില  തിരവങാട വിേലജില വയലളം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി െക

മരളി നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  തിരവങാട വിേലജില   പേരതയെട മകന മരളിധരൻ െക , , േബാധിപിച അേപക  തിരവങാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    17-12-2020  -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. 

 
നമര:ബി 3 -9323/ 2021 23-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   തലേശരി വിേലജില വാടികകം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാഴയിൽ മഠതി

ൽ  േഗാപാലകഷണൻ   ജാനകി  സദനം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന കഷണകമാർ എം

െക , , േബാധിപിച അേപക   തലേശരി 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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ പി സനന മകള 92

2 എ പി സഹേദവൻ മകന 85

3 എ പി സേരാജിനി മകള 84

4 പവീൺ കമാർ എ ടി   (മരണെപട മകൻ എ പി  വാസേദവൻ
എനയാളെട  മകൻ )

പൗതൻ 50

5 െജ പഭ   (മരണെപട മകൻ എ പി  വാസേദവൻ എനയാളെട
മകൾ )

പൗതി 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസന െക മകള 61

2 മരളിധരൻ െക മകന 57

3 പഭ െക മകള 56

4 േപമ െക മകള 53
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് 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 -9451/ 2021 23-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   തിരവങാട വിേലജില തിരവങാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വി വിജയൻ

 നന േഗാകൽ അപാർട്െമൻറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എം െക മീറ , , േബാധിപിച അേപക

തിരവങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയന

ഒരാൾ മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതീ േദവി എ െക ഭാര് 63

2 കഷണകമാർ എം െക മകന 37

3 േരാഹിത് എം െക മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം െക മീറ ഭാര് 74
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 3 -9318/ 021 23-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   കണംകന് വിേലജില നീർേവലി  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസബാസ്ൻ

ബിൻസ വില വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കണംകന് വിേലജില   പേരതനെറ മകള േമരികടി എസ , , േബാധിപിച അേപക   കണംകന്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-07-2020  -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 -9319/ 2021 23-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   കണംകന് വിേലജില  നീർേവലി  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനമ സി

എകസ  ബിൻസ വില  എനയാളെട  അവകാശിക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കണംകന് വിേലജില   പേരതയെട മകള േമരികടി എസ , , േബാധിപിച അേപക   കണംകന്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    29-04-2021  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 4 -5633/ 2021 23-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   െപരിങതര വിേലജില  പളിയനമം  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആസ്

പടതാരി  താെഴ കനിയിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിങതര വിേലജില   പേരതയെട മകള കഞിമറിയം , , േബാധിപിച അേപക

 െപരിങതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരികടി എസ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരികടി എസ മകള 45
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പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 4 -10361/ 2021 23-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   കീഴൂര വിേലജില  എടയനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക രാഘവൻ

കടാേങാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കീഴൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാനകി െക പി , , േബാധിപിച അേപക   കീഴൂര വില

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

 05-11-2018 -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:ബി 3 -9320/ 2021 23-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   തലേശരി വിേലജില  കേനാത് േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി മഹമദ

ഷമിത മൻസിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തലേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകള െഷമീദ എൻ , , േബാധിപിച അേപക   തലേശരി വിേലജ

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

02-1989  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ െമായത മകള 57

2 കഞിമറിയം മകള 52

3 മംതാസ ബഷീർ മകള 48

4 െസറീന അൻവർ െക എം മകള 46

5 ൈസബനിസ മകള 44

6 മസ സേഹാദരൻ 65

7 മഹമദ സേഹാദരൻ 62

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി െക പി ഭാര് 68

2 ഓമന െക പി മകള 43

3 വിേജഷ െക പി മകന 41

4 ലിജിന െക പി മകള 38
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നമര:ബി 4 -13387/ 2021 28-10-2021
 
  തലേശരി  താലകില   കതപറമ്  വിേലജില  നരവർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  പതിനി

എളായതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കതപറമ് വിേലജില   പേരതയെട മകന പി ജയറാം , , േബാധിപിച അേപക   കതപറമ് വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നസീമ എൻ മകള 56

2 റസിയ എൻ മകള 54

3 റഷീദ എൻ മകന 53

4 റഫീക് എൻ മകന 51

5 െഷമീർ എൻ മകന 48

6 െഷമീദ എൻ മകള 44

7 നവാസ എൻ മകന 42

8 െഷഫീക് എൻ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി രാജചനൻ മകന 74

2 പി േമാഹന ദാസൻ മകന 72

3 പി േസാമനാഥൻ മകന 69

4 പി രമ മകള 64

5 പി ജയറാം മകന 62

6 ഹരീഷ ബാലകഷണൻ മകന 51

7 അരൺ േജ്ാതിസ യ െക  (മരണെപട മകൻ പി
ഉണികഷണൻ എനയാളെട മകൻ )

പൗതൻ 25
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി4-5565/2021 23-10-2021
 
  തലേശരി  താലകില   പന്നര വിേലജില ചമാട  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന െക

കേണാത് താെഴ കനിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭരതാവ രാഘവൻ െക  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

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

09-2019-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി4-12179/2021 23-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   െപരിങതര വിേലജില കരിയാട േദശത് കനളതിൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപാ

യ   അേശാകൻ  കനളതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ സേഹാദരൻ രാജൻ കനളതിൽ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-06-2012-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി4-9594/2021 23-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാഘവൻ െക ഭരതാവ 71

2 രാഹൽ െക െക മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചീരടി സേഹാദരി 65

2 കമാരൻ സേഹാദരൻ 63

3 രാജൻ സേഹാദരൻ 61

4 നാണ സേഹാദരൻ 57

5 രവീനൻ സേഹാദരൻ 55
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  തലേശരി  താലകില െകാളവൂര വിേലജില െകാളവൂർ േദശത് ശീരംഗം വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിച

്ചേപായ   വനജാകി  എം    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള യമന എം വി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി4-9049/2021 23-10-2021
 
  തലേശരി  താലകില   േകാടിേയരി  വിേലജില േകാടിേയരി  േദശത്  െക എം ഹൗസ വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  മറിയമ േകാമത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന േകാമത് ഷാജിർ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-10101/2021 23-10-2021
 
  തലേശരി  താലകില   ധരമടം  വിേലജില  ധർമടം  േദശത്  ആകാവിൽ  ഹൗസ  വീടിൽ   താമസിചവരെവ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീതാരതനം എം വി മകള 53

2 ഗായതി എം വി മകള 45

3 എം വി ഗംഗ മകള 43

4 യമന എം വി മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ േകാമത് മകള 69

2 ആയിഷ െക മകള 67

3 സറഫദീൻ മകന 63

4 റംല െക മകള 62

5 താഹിറ മകള 60

6 േകാമത് സമീർ മകന 57

7 െഷമീമ െക മകള 55

8 ൈഫസൽ ഹസൻ മകന 50

9 േകാമത് ഷാജിർ മകന 48

10 നൗഫൽ േകാമത് മകന 44
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അനരിചേപായ   പി  യേശാദ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന എ െക പതാകൻ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-11554/2021 23-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില െപരനാറിൽ േദശത് ആർദ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

 സി വി വൽസലൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്  ജയപഭ വൽസലൻ  േ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:ബി3-11276/2021 23-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   തീരവങാട വിേലജില വയലളം േദശത്  ഉമാസ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി

ഉമാേദവി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന രാേഖഷ പി വി   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  25-01-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ െക പതാകൻ മകന 59

2 എ െക ശശാങൻ മകന 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയപഭ വൽസലൻ ഭാര് 61

2 വിജിത് വൽസലൻ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അരൺ കമാർ പി വി മകന 48

2 രാേഖഷ പി വി മകന 44
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നമര:ബി3-11275/2021 23-10-2021
 
  തലേശരി  താലകില    തിരവങാട  വിേലജില  വയലളം  േദശത്  പതിയ  പറമൻ  വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ   പതിയ  പറമൻ  ലീല  പി  പി    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന പി പി സേരഷ  േബാധിപിച അേപക

ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-01-2004-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-10104/2021 23-10-2021
 
  തലേശരി  താലകില   ധരമടം  വിേലജില അണലർ േദശത്  അമ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

സകമാരൻ അേനാളി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

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

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   15-04-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-10103/2021 23-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   ധരമടം വിേലജില ധർമടം േദശത് സരഞന വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

െകാേകാടൻ കമാരൻ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന സേരനൻ െക െക  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-12-2019-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി പി സേരഷ മകന 44

2 പി പി സരിത മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷകമാരി വി െക ഭാര് 58

2 സരിഗ സകമാർ എ മകള 37

3 സാരംഗ സകമാർ എ മകന 33
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നമര:ബി4-11566/2021 23-10-2021
 
 തലേശരി താലകില   െപരിങതര വിേലജില കരിയാട േദശത് കരിങാലി മീതൽ-ശീവതo വീടിൽ  താമസിചവരവ

െ  അനരിചേപായ   െക  എം  പാർവതി  അമ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട ഭരതാവ നാരായണൻ നമ്ാർ പി  േബാധിപിച

അേപക  ബനെപട  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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരനൻ െക െക മകന 67

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണൻ നമ്ാർ പി ഭരതാവ 86

2 വതല മകള 56

3 ശീലത പി പി മകള 51

4 ശീജ പി പി മകള 47
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