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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 3-9234 / 2021  27-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   തിരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ ടി  തിരവങാട േദശത

് ഓടതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരവങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയ ആർ െക , തിരവങാട േദശത് ഓടതിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-04-2021 -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. 

 
:ബി 3-9236/ 2021  27-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   തിരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഘരാജൻ വരപത്  വയലളം

േദശത് രാരീരം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരവങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമതി ടി , വയലളം േദശത് രാരീരം വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-12-2020  -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. 

 
:ബി 3-9242/ 2021   27-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   തിരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനി പി പി  വയലളം േദശത് പതി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീമതി പി അമ 81

2 വിജയ ആർ െക ഭാര് 56

3 വർണ ടി മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമതി ടി ഭാര് 51

2 രസിൻ  വി മകന 27

3 രസ വി മകള 20
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യ പരയിൽ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരവങാട വിേലജില   പേരതയെട മകള പിൻസി പി പി , വയലളം േദശത് പതിയ പരയിൽ വീടിൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-07-2019 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3- 9239/ 2021  27-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   തിരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി ലീല  തലായി േദശത് ന

വ മഞ് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരവങാട വിേലജില   പേരതയെട മകന നവീൻ ലാൽ പി , തലായി േദശത് നവ മഞ് വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2010 -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. 

 
:ബി 3-9698/ 2021   27-09-2021
 
  തലേശരി  താലകില   എരവടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക കമാരൻ  പാനണ േദശത്

,കേണാത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരവടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീകമാർ െക , പാനണ േദശത് ,കേണാത് വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പിൻസി പി പി മകള 34

2 പിേയഷ പി പി മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നവീൻ ലാൽ പി മകന 54

2 മഞള പി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ വി വി ഭാര് 65
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:ബി 4-12444/ 2021   28-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   േകാടിേയരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ചാതകടി  മഴികര േദശത്

മാണിേകാത്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടിേയരി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ജയലകി എം െക , മഴികര േദശത് മാണിേകാത്

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-1988 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

2 സഷ െക മകള 59

3 സനൽകമാർ െക മകന 58

4 ശശികമാർ െക മകന 56

5 ശീകമാർ െക മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന എം െക മകള 76

2 നനിനി എം െക മകള 68

3 ജയലകി എം െക മകള 62
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
:b 3-9605/2021 20-09-2021
 
 തലേശരി താലകില ധരമടം വിേലജില ധർമടംേദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായഎ െക ചനൻ  ൈകപത്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് എം സരസ്തി  േബാധിപിച അേപക   ധരമടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-02-2021  -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. 

 
:ബി 3 -9464/ 2021 20-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   ധരമടം വിേലജില േമലർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പവാടൻ മേനാഹരൻ,

ഹരിശീ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് രതി വി േബാധിപിച അേപക   ധരമടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-2012 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 എം സരസ്തി ഭാര് 68

2 ബിഞ െക മകന 50

3 ബിനിയൻ െക മകന 49

4 ബിജിത് െക മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതി വി ഭാര് 55

2 ഹരിത വി പി മകള 24
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 3-9467/ 2021   20-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   ധരമടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ യ  ധർമടം വിേലജിൽ ധർമടം

േദശത്  ലതിക  നിവാസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ധരമടം വിേലജില   പേരതയെട മകള ലതിക യ , ധർമടം വിേലജിൽ ധർമടം

േദശത് ലതിക നിവാസിൽ , േബാധിപിച അേപക   ധരമടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-01-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:ബി 3-9458 /2021   20-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   പിണറായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി സേരശൻ  പിണറായി േദശത്

,േകാടയിൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പിണറായി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജിത െക , പിണറായി േദശത് ,േകാടയിൽ ഹൗസ ,

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

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3-9463/ 2021   20-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   ധരമടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ചനൻനായർ  കനിയിൽ  ഹൗസ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യ ലീല മകള 71

2 യ ലതിക മകള 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിത െക ഭാര് 53

2 സിൽഷ  െക മകള 31

3 സിജിൽ െക മകന 28

4 കൗസ വി അമ 81

10734 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ധരമടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങലകി എം പി , കനിയിൽ  ഹൗസ വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2013  -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. 

 
:ബി 3-9462/ 2021   20-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   ധരമടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാണ വി  പാലയാട േദശത് ,കിഴക

േ  പരയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ധരമടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സതി ഇ , പാലയാട േദശത് ,കിഴേക പരയിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-03-2005  -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. 

 
:ബി 4-11989/ 2021   22-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   െപരിങളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാദർ െക സി  െപരിങളം വിേലജി

ൽ  അണിയാരം  േദശത്  കടിൽപറമത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിങളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൈലഖ വി ഒ ,

െപരിങളം വിേലജിൽ അണിയാരം േദശത് കടിൽപറമത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക  െപരിങളം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-05-2000 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങലകി എം പി ഭാര് 67

2 എം പി രഞിനി മകള 48

3 എം പി കാഞന മകള 43

4 എം പി ശീജയൻ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതി ഇ ഭാര് 64

2 അനീഷ ഇ വി മകന 43

3 വിനീഷ ഇ വി മകന 39

4 സനീഷ ഇ വി മകന 29
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 4-11986/ 2021   22-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   പാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒ നാരായണി  പാനർ േദശത് ,ഉഷസ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പാനര വിേലജില   പേരതയെട മകന ബിേനായ വി  പി  ,  പാനർ േദശത് ,ഉഷസ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 4-11990/ 2021  22-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   െപരിങളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ അബബകർ  െപരിങളം വിേലജി

ൽ പൂകര േദശത് ആശാരിൻറ വിട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിങളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മറിയം , െപരിങളം വിേലജിൽ പൂക

കര േദശത് ആശാരിൻറ വിട , േബാധിപിച അേപക   െപരിങളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2010 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 സൈലഖ വി ഒ ഭാര് 73

2 സദീന െക പി മകള 53

3 നിസാർ െക സി മകന 51

4 അഫസത് െക പി മകള 47

5 ഷമീന െക പി മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര െക മകള 60

2 േബബി ലത  വി പി മകള 52

3 ബിേനായ വി പി മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയം ഭാര് 68

2 ആരിഫ മകള 54

3 വഹീദ മകള 50

4 െസമീർ മകന 44
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:ബി 4-11985 / 2021  20-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   േകാളയാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േശാഭ െക  െകാേമരി േദശത്

പനിതടതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാളയാട വിേലജില   പേരതയെട മകള ുതി െക , െകാേമരി േദശത് പനിതടതിൽ വീടിൽ

, േബാധിപിച അേപക   േകാളയാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-01-2021 -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. 

 
:ബി 4-11984/ 2021   20-09-2021
 
  തലേശരി  താലകില   കണവം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജമൽ എം   ഇടമ േദശത

് പതൻപരയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കണവം വിേലജില   പേരതനെറ അചന അഷറഫ വി , ഇടമ േദശത് പതൻപരയിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2020 -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. 

 
:ബി 4-5860/2021   20-09-2021
 
  തലേശരി  താലകില   പടവിലായി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നരിേകാടൻ ജാനകി  അമ

പടവിലായി  േദശത്   നടകണി  പറമത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടവിലായി വിേലജില   പേരതയെട മകന രാജൻ  എൻ ,

പടവിലായി േദശത്  നടകണി പറമത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പടവിലായി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2009  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

5 ഷിേനാഫ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീധരൻ പി ഭരതാവ 50

2 ുതി െക മകള 24

3 ശീഹരി െക മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഷറഫ വി അചന 50

2 സൈബദ അമ 44
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 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 ഓമന എൻ മകള 68

2 കഷൻ എൻ മകന 63

3 രാജൻ എൻ മകന 60

4 പരേഷാതമൻ എൻ മകന 55

5 പഷ എൻ മകള 54
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
:ബി3-11767/2021     23-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   തീരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമശൻ ടി  കാവംഭാഗം േദശത്

ആയാടതിൽ വിഘേനശ്ര വീടിൽ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തീരവങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഷീജ പി  ,  കാവംഭാഗം േദശത്

ആയാടതിൽ വിഘേനശ്ര വീടിൽ   , േബാധിപിച അേപക   തീരവങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 
:ബി 3-8881/2021     23-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   കണംകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ മാേറാളി  നീർേവലി

േദശത്  നിത്  വീടിൽ        എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണംകന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന നമിത് മാേറാളി , നീർേവലി േദശത്

നിത് വീടിൽ      , േബാധിപിച അേപക   കണംകന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2020 -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. 

 
:ബി4-9559/ 2021    25-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ പി ഭാര് 50

2 ഷിബിന ടി മകള 31

3 ഷിജിന ടി മകള 29

4 ഷിംന ടി മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിർമല വി െക ഭാര് 61

2 നമിത് മാേറാളി മകന 36

3 ആദിത് എം മകള 26
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 തലേശരി താലകില   നയമാഹി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക റാബി  െപരിങാടി േദശത്

െകാേലാൻറവിട   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നയമാഹി വിേലജില   പേരതനെറ മകന െക സകറിയ , െപരിങാടി േദശത്

െകാേലാൻറവിട  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   നയമാഹി 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 അവകാ

ശ 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. 

 
:ബി3-8326/2021     25-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   തലേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാസിം പി ആർ  തലേശരി േദശത്, സ

ി സി ഒ പി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തലേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ സമീർ സി സി ഒ , തലേശരി േദശത്, സി സി ഒ പി

വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   തലേശരി 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. 

 
:ബി 3-6572/ 2021   25-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   തലേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ രാജീവ ലാൽ  വാടികകം േദശത

് െചമകത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തലേശരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത കമാരി , വാടികകം േദശത് െചമകത് വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-03-1999 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക സകറിയ മകന 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറ ഭാര് 60

2 മഹമദ മഷദ സി സി ഒ മകന 46

3 മഹമദ സമീർ സി സി ഒ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:ബി3-9461/2021     25-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   ധരമടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം പതനാഭൻ  പാലയാട േദശത്

അഭിലാഷ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ധരമടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പീത എം , പാലയാട േദശത് അഭിലാഷ വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-03-2009  -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. 

 
:ബി3-1526/ 2021    25-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   തലേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി പി കഞികണൻകറപ്  മണയാട

േദശത് നനനം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    തലേശരി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാജീവ കറപ്  ,  മണയാട േദശത് നനനം വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-01-2018 -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. 

 

1 ഗീത കമാരി എ വി ഭാര് 61

2 േരണക രാജീവ ലാൽ മകള 39

3 രാഹൽ ലാൽ രാജീവ മകന 37

4 േരാഹിത ആർ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പീത എം ഭാര് 56

2 പഭിന എം മകള 38

3 പതിഭ എം മകള 37

4 പജീഷ എം മകള 32

5 പതയഷ എം മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജീവ കറപ്  ഉണികാടത് മകന 52

2 േരഖ സനീപ മകള 48
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Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 4-11291/ 2021   25-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   േവകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാേകാ വി സി  വായനർ േദശത്

വരികമാകൽ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േവകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേനാഷ വി സി , വായനർ േദശത് വരികമാകൽ വീടിൽ

, േബാധിപിച അേപക   േവകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-02-2012 -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. 

 
:ബി4-12259/ 2021    27-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   െചാകി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി വി െക  േമനപം േദശത്

,എേടാതംകണി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചാകി വിേലജില   പേരതയെട മകള സേനജ സി എം ,  േമനപം േദശത്

,എേടാതംകണി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െചാകി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 ചിനമ വി എം ഭാര് 73

2 മറിയം വി സി മകള 50

3 േതസ് വി സി മകള 48

4 േതസ് മകള 47

5 അനമ ആനറണി മകള 45

6 േജകബ്  ചാേകാ മകന 43

7 സേനാഷ ചാേകാ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേനജ സി എം മകള 45

2 സനീതൻ സി എം മകന 43

3 നന ദത എസ (മരണെപട മകൻ സജിത കമാർ െന മകൾ
)
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:ബി 3-9233/ 2021   27-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   തിരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാഹിനാലി  ടി പി   തിരവങാട

േദശത്  മജലീസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള റഹിയാന െക പി , തിരവങാട േദശത്

മജലീസ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   തിരവങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-2020 -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. 

 
:ബി 4-11983/2021    23-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   നയമാഹി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ െക േരാഹിണി േദവി  െപരമേണരി

േദശത് കടതിൽ താെഴ കനിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     നയമാഹി  വിേലജില   പേരതയെട മകന അജി തകമാർ പി വി , െപരമേണരി

േദശത് കടതിൽ താെഴ കനിയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക     നയമാഹി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 
:ബി 3-1616/2020   23-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഹിയാന െക പി മകള 46

2 മഹമദ തൻവീർ െക പി മകന 34

3 മഹമദ തൽഹത് ൈകലാത് പാറാൽ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഖില പി വി മകള 58

2 ഉലാസ പി വി മകന 56

3 അജിത് കമാർ പി വി മകന 54

4 മഞള എ െക മകള 49

5 മഞഷ പി വി മകള 47

6 ജിഷ പി വി മകള 43

7 പി വി അവനിക അനപ (മരണെപട മകൻ പി വി അനപ
കമാർ െന മകൾ )
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8 പി വി അൻവിദ അനപ  (മരണെപട മകൻ പി വി അനപ
കമാർ െന മകൻ  )
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 തലേശരി താലകില   പിണറായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ശങരൻ കടി  കിഴകംഭാഗം േദശത

് പതിയ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പിണറായി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വതല ശങരൻ കടി , കിഴകംഭാഗം േദശത് പതിയ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-11-2019 -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. 

 
:ബി4-11288/ 2021    23-09-2021
 
 തലേശരി താലകില നയമാഹി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റംഷാദ എ െക  അഴീകൽ േദശത് നഫ

ീ  അൽ  ൈബത്  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നയമാഹി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റഹീന ടി , അഴീകൽ േദശത് നഫീ അൽ

ൈബത് വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക  നയമാഹി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-04-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതല ശങരൻ കടി ഭാര് 70

2 അഞലി ശങരൻ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റംല എ െക അമ 59

2 റഹീന ടി ഭാര് 32

3 മഹമദ റിസ്ാൻ എ െക മകന 12

4 മഹമദ ൈറഹാൻ എ െക മകന 7

10744 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
:ബി4-11065/ 2021    23-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   കതിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം രാധാകഷൻ  ആണികാം െപായി

ൽ തചാറമത് വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കതിരര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലതിക സി , ആണികാം െപായിൽ തചാറമത് വീടിൽ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2021 -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. 

 
:ബി4-12262/2021    23-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   പടവിലായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഫൽ െക  ൈകേതരിെപായിൽ

േദശത്  ശീരാഗം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടവിലായി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക  പി വിജില , ൈകേതരിെപായിൽ

േദശത് ശീരാഗം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പടവിലായി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:ബി 3-7838/ 2021   28-09-2021
 
 തലേശരി താലകില  തിരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മംതാസ െചറിയ പറമിൽ  തിരവങാട

് േദശത് െഫലാ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലതിക സി ഭാര് 64

2 അശ്തി സി മകള 30

3 ആശിക സി മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജില െക പി ഭാര് 36

2 അലൻ െക പഫൽ മകന 10
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സർടിഫികറിനായി  തിരവങാട വിേലജില   പേരതയെട മകള ഫാതിമതൽ കശ നരി  , തിരവങാട േദശത് െഫലാ

വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   തിരവങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-04-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 4-11988/ 2021   23-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   െചറവാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ സി  പവതർ േദശത് ,

അനിൽ നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറവാേഞരി വിേലജില   പേരതയെട മകന അനപ കമാർ സി , പവതർ േദശത് , അനിൽ

നിവാസ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െചറവാേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3-11766/ 2021  23-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   തിരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേഷാതമൻ എസ  തിരവങാട

്  േദശത്  അനപർണ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആശാലത പി , തിരവങാട േദശത്

അനപർണ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   തിരവങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ അജീഷ സി പി മകന 40

2 ൈസനൽ ആബിദീൻ സി പി മകന 37

3 ഫാതിമതൽ  കശ നരി മകള 32

4 ആലിയ പർവീൺ സി പി മകള 18

5 ഐറ മിനാൽ സി പി മകള 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത കമാരി സി മകള 55

2 അനിൽ കമാർ സി മകന 54

3 അജിത സി മകള 52

4 അനപ കമാർ സി മകന 51
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3-1271/ 2021   23-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   കണംകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻ പി  ൈകേതരി േദശത്

,അനഗഹ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കണംകന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന മധസദനൻ പതാലി , ൈകേതരി േദശത് ,അനഗഹ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    25-08-2010  -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. 

 
:ബി 3-10105/2021   23-09-2021
 
 തലേശരി താലകില   പിണറായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാകരൻ ടി  കിഴകംഭാഗം േദശത്

, സധാര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പിണറായി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എ ൈശലജ, കിഴകംഭാഗം േദശത് , സധാര വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2020 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആശാലത പി ഭാര് 59

2 ശീജ പി മകള 35

3 ശീലകി പി മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വനജാകി എ ഭാര് 72

2 സവീന സജീനൻ േകേളാത് മകള 53

3 പസാദ ബാബ പതാലി മകന 52

4 മധസദനൻ പതാലി മകന 50

5 റീജ പി മകള 48

6 റീന പി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ ൈശലജ ഭാര് 62

2 ൈഷൻ സധാകരൻ മകന 40

3 േശ്ത സധാകരൻ മകള 35
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ _n4˛3617/2021. 2021 sk]v‰w-_¿ 29.

13˛7˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcfm Kk-‰v \º¿ 28- (hmeyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq kπn-sa‚dn hǹ m-KØn¬  t]Pv \º¿ 90,  kocn-b¬  \º-¿ 13 Bbn {]kn-≤s∏Sp-Ønb
]c-ky-Øn¬ ]tc-X-bpsS ac-W-Øo-bXn 16-˛9-˛1985 F∂p≈Xv 11-˛9-˛1985 F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿ _n4˛7007/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 1.

27˛7˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk-‰v \º¿ 30- (hmeyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 5779 ]tc-Xs‚ aI-fmb 3˛masØ Ah-Im-in-bpsS t]cv
‘ap_-»o\ al-_q_v’ F∂p≈Xv ‘ap_-»od al-_q_v’ F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

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

(1)

\º¿ _n3˛3908/2021. 2021 sk]v‰w-_¿ 13.

20˛7˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcfm Kk-‰v \º¿ 29 (hmeyw X, ]m¿ v́ III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬  t]Pv \º¿ 5510˛¬ {Ia-\-º¿ 4 Bbn {]kn-≤o-I-cn® ]c-ky-Øn¬
]tc-X-s‚ `mcy-bpsS hbkv ‘76’ F∂Xv ‘41’F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿ _n4˛3858/2019. 2021 sk]v‰w-_¿ 13.

23˛2˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcfm Kk-‰v \º¿ 8 (hmeyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬  t]Pv \º¿ 1488˛¬ {Ia-\-º¿ 5 Bbn {]kn-≤o-I-cn® ]c-ky-Øn¬
]tc-X-s‚ t]cv ‘sh≈ph ho´n¬ N{µ≥, sI.’ F∂Xv ‘ASn-bm -{]Øv ho´n¬ F. Nµ≥’
F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(3)

\º¿ _n3˛5782/2021. 2021 sk]v‰w-_¿ 30.

3˛8˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcfm Kk-‰v \º¿ 31 (hmeyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬  t]Pv \º¿ 6041˛¬ {Ia-\-º¿ 13 Bbn {]kn-≤o-I-cn® ]c-ky-Øn¬
]tc-X-s‚ t]cv ‘kpIp-am-c≥, sI. hn.’ F∂Xv ‘kpIp-am-c≥, sI.’ F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(4)

\º¿ _n3˛3909/2021. 2021 sk]-‰w-_¿ 13.

20˛7˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcfm Kk-‰v \º¿ 29 (hmeyw X, ]m¿ v́ III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬  t]Pv \º¿ 5510˛¬ {Ia-\-º¿ 5 Bbn {]kn-≤o-I-cn® ]c-ky-Øn¬
]tc-X-s‚ acWØobXn ‘7˛6-˛2020’ F∂Xv ‘6˛9˛2020’ F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
Ccn´n. Xl-io¬Zm¿.
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