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NOTICE

 
:ബി3-10099/2021 10-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   പിണറായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വടവതി കഞികണൻ  പാറപം

േദശത്  പറമത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പിണറായി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഗീത സി , പാറപം േദശത് പറമത്

വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പിണറായി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-08-2003  -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. 

 
:ബി3-11277/2021 10-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടേമരി സൗദാമിനി  എരേഞാള

ി  േദശത്  ചർചിക  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരേഞാളി വിേലജില   പേരതയെട മകന രാേജനൻ സി െക , എരേഞാളി

േദശത് ചർചിക വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   എരേഞാളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2010 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

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. 

 
:ബി3-8894/2021 10-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   ധരമടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തടാരി ബാലൻ  പാലയാട േദശത് തടാര

ി  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മനി സി ഭാര് 90

2 ഗീത സി മകള 64

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി െക രാേജനൻ മകന 62

2 സി െക സജീനൻ മകന 61

3 സി െക രവീനൻ മകന 56
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സർടിഫികറിനായി   ധരമടം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജി എം , പാലയാട േദശത് തടാരി ഹൗസ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2021  -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. 

 
:ബി3-8896/2021  10-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   ധരമടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ വി െക   ധർമടം േദശത

് രസിത നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ധരമടം വിേലജില   പേരതനെറ അമ രാജലകി പി വി  , ധർമടം േദശത് രസിത നിവാസിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-04-2021 -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. 

 
:ബി3-9556/2021 10-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   മാങാടിടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െവളാടത് രാഘവൻ  കറമകൽ

േദശത് രാഗം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാങാടിടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക വിജയലകി , കറമകൽ േദശത് രാഗം വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീന എം മകള 50

2 ലീന എം മകള 47

3 ഷാജി എം മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജലകി പി വി അമ 83

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക വിജയലകി ഭാര് 61

2 െക റജിൻ രാജ മകന 36
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:ബി3-11610/2021 10-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ പി എം   എരേഞാളി

േദശത്  ഷിയാസ  വിലയിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    എരേഞാളി  വിേലജില   പേരതയെട  മകന അബൾ ഷിയാസ പി  എം  ,

എരേഞാളി േദശത് ഷിയാസ വിലയിൽ  ,  േബാധിപിച അേപക   എരേഞാളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-07-2021  -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. 

 
:ബി3-8895/2021 16-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   ധരമടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി ജയഭാരതി  പാലയാട േദശത്

ഗാന നിവാസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ധരമടം വിേലജില   പേരതയെട മകള ഗാന െക വി , പാലയാട േദശത് ഗാന നിവാസ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021  -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 അബൾ ഷിയാസ പി എം മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിതിൻ െക വി മകന 36

2 ഗാന െക വി മകള 34
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 4 -11161/ 2021 17-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   െപരിങളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അസീസ  അണിയാരം േദശത്

,വാണികപീടികയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സമിയത് ,  േബാധിപിച അേപക   െപരിങളം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ അമ 85

2 സമിയത് ഭാര് 53

3 ഫാതിമത് ഫമിനാസ മകള 37

4 െഫഫിന മകള 30

5 െഫജിന മകള 30

6 സഹറ സേഹാദരി 65

7 സൈബദ സേഹാദരി 62

8 ആയിഷ സേഹാദരി 58

9 റഫീഖ സേഹാദരൻ 50

10 മകം സേഹാദരൻ 48
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
:ബി3-10892/2021 10-09-2021
 
 തലേശരി താലകില  എരവടി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രാജ സി െവണടായി േദശം ഹരിശീ വീടിൽ

 എനയാളെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എരവടി  വിേലജില   പേരതെൻറ  സേഹാദരീപതൻ  വിേദഷ സി േബാധിപിച അേപക എരവടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  03-10-2020-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിേദഷ സി മരണെപട സേഹാദരി
േശാഭ സി-യെട

മകന 38

2 സ്േദഷ സി മരണെപട സേഹാദരി
േശാഭ സി-യെട

മകന 35
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