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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
:ബി3-10100/2021 23-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   ധരമടം വിേലജില ധർമടം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മിഥൻലാൽ ടി എം

, തണികണി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ധരമടം വിേലജില   പേരതനെറ അമ സതി എം െക , േബാധിപിച അേപക   ധരമടം വിേലജ

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

02-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് 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 സതി എം െക അമ 66

2 മാനസ പി എം ഭാര് 33
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 3-9557/2021    10-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   മാങാടിടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നനിനി  വടിപം േദശത് പളാം വീടിൽ

  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മാങാടിടം വിേലജില   പേരതയെട മകള റിനിജ െക , വടിപം േദശത് പളാം വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക   മാങാടിടം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-07-2008  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റിനിജ െക മകള 37

2 േജാന െക മകള 36

3 മഞ െക (മരണെപട മകൻ േറാഷിൻ
െക എനയാളെട ഭാര് )

മകെന ഭാര് 28

4 പാർതിവ െക   (    "         "     മകൻ
)

പൗതൻ 7

26th October 2021Revenue Department9579
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 4- 12225 / 2021 16-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   കതിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈബേജഷ എ സി  െപാന്ം േദശത

് അനഗഹ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കതിരര വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ പജിത് ബാബ എ സി , െപാന്ം േദശത് അനഗഹ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    05-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 4 -9470 / 2021 16-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി രാജൻ  െപരനാറിൽ േദശത

് സൗരഭ് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരേഞാളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പി പഭ , െപരനാറിൽ േദശത് സൗരഭ് വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   എരേഞാളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    07-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 4 -7836 / 2021 16-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   തിരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ സനരൻ s/o േലറ് എൻ കമാര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസീജ എ സി സേഹാദരി 51

2 പജിത് ബാബ എ സി സേഹാദരൻ 48

3 പനിത എ സി സേഹാദരി 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി പഭ ഭാര് 59

2 ജബിന പി വി മകള 37

3 അഞന പി വി മകള 33
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ൻ  കാവംഭാഗം േദശത് ശീപരം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവങാട വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി എൻ വസന , കാവംഭാഗം

േദശത് ശീപരം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   തിരവങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 4 -10127/ 2021 16-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   കതപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമശൻ െക  ആമിലാട േദശം താഴ

െ  പടിഞാറയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കതപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ അമ കറ്ൻ മാധവി , ആമിലാട േദശം താെഴ

പടിഞാറയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കതപറമ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ കമല സേഹാദരി 79

2 എൻ വസന സേഹാദരി 77

3 എൻ മിതൻ സേഹാദരൻ 75

4 എൻ രതവലി സേഹാദരി 74

5 എൻ ദിേനശ സേഹാദരൻ 71

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കറ്ൻ മാധവി അമ 79

26th October 2021Revenue Department9581
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