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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി4-15932/2021 02-12-2021
 
  തലേശരി  താലകില   പടവിലായി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാത കാവകനപറമ്േവങാ

ട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപാത ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പടവിലായി വിേലജില   പേരതയെട മകന രാജീവന. എം, െസൗപരണികേവങാട, േബാധിപിച അേപക   പടവിലായി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-06-2021  -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:B3-14918/2021 02-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   തീരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതി. പി.െക കാരണ്ം,ചിറകര,

തിരവങാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപാത  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    തീരവങാട വിേലജില   പേരതയെട മകന സജിത്  കമാര.  സി.പി,  കാരണ്ം,തിരവങാട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-03-2021 -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 ഭാരതി. എം മകള 62

2 പവിതന. എം മകന 60

3 ലീല. എം മകള 57

4 രേമശന. എം മകന 53

5 രാജീവന. എം മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭ മകള 61

2 സനില കമാര. സി.പി മകന 59

3 സിത. സി.പി മകള 58

4 സധീഷ കമാര. സി.പി മകന 55

5 സജിത് കമാര. സി.പി മകന 52

07th December 2021Revenue Department16201
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നമര:B3-14919/2021 02-12-2021
 
  തലേശരി  താലകില   തീരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പലപാടി  കല്ാണി പലപാടി,

തിരവങാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപാത  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തീരവങാട വിേലജില   പേരതയെട മകള വനജ. പി, പലപാടി (വീട), ഇലത്താഴ, തിരവങാട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-02-1986 -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 രാജന. പി മകന 69

2 വനജ. പി മകള 59

3 ശാരദ. വി   മരണെപട മകന ദാേമാദരന.പി എനവരെട
ഭാര്

മകെന ഭാര് 63

4 ശീജ. വി   മരണെപട മകന ദാേമാദരന.പി എനവരെട
മകള

പൗതി 45

5 റീജ. പി   മരണെപട മകന ദാേമാദരന.പി എനവരെട മകള പൗതി 42

6 ബീന. പി   മരണെപട മകന ദാേമാദരന.പി എനവരെട
മകള

പൗതി 39

7 വിേജഷ. പി  മരണെപട മകന ദാേമാദരന.പി എനവരെട
മകന

പൗതൻ 38
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നമര:ബി4-12621/2021 12-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   െചറവാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി ഏര  പവതർ േദശത് മാലിന

ി നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െചറവാേഞരി  വിേലജില   ടിയാെൻറ മകന മേനാഹരൻ വി  സി  ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

െചറവാേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  ടിയാെൻറ   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 -12823/ 2021 12-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   പന്നര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം സി ലതീഫ  പന്നർ േദശത

്  ഹറം  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പന്നര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാജിത പി പി , , േബാധിപിച അേപക   പന്നര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി4-12826/2021 12-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേനാഹരൻ വി സി മകന 51

2 മാലതി വി സി മകള 48

3 മാലിനി വി സി മകള 43

4 മേനാജ കമാർ വി സി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാജിത  പി പി ഭാര് 50

2 റജീഫ പി പി മകന 35

3 ജാസിഫ പി പി മകന 32

4 കഞാല സി മാതാവ 86

07th December 2021Revenue Department16203
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 തലേശരി താലകില   കതപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ െക കമാരൻ  ആമിലാട േദശത്

ദീപിക നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കതപറമ് വിേലജില    ഭാര് പി സേരാജിനി ,  ,  േബാധിപിച അേപക   കതപറമ് വിേലജ

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

07-2020 -ല മരണെപടതായം  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി4-12625/2021 12-11-2021
 
  തലേശരി  താലകില   െപരിങളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസ െക  പേകാം േദശത്

ൈസനൽ  ആബിദീൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിങളം  വിേലജില   പേരതനെറ മകള ആബിദ ടി , , േബാധിപിച അേപക

െപരിങളം   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 14-08-2021 -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:ബി3-13998/2021 12-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷ ദിെവ പി  എരേഞാളി

േദശത്  നിേവദ്ം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരേഞാളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധിക എ എൻ , , േബാധിപിച

അേപക   എരേഞാളി  വിേലജ 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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി സേരാജിനി ഭാര് 74

2 പി ദീപിക മകള 51

3 പി ദീപക കമാർ മകന 50

4 പി ദിലീപ കമാർ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ എ പി ഭാര് 54

2 ൈസനൽ ആബിദ െക മകന 39

3 ആബിദ ടി മകള 35

4 അനീസ ടി മകള 33

5 ആതിക ടി മകള 30
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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:ബി4-13391/2021 12-11-2021
 
  തലേശരി  താലകില   കതപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നബീസ വാഴയിൽ  ആമിലാട

േദശതവാഴയിൽ ഹൗസ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കതപറമ് വിേലജില   പേരതയെട മകള റംല വി , , േബാധിപിച അേപക

കതപറമ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-03-2017  -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:ബി3-12528/2021 12-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   തീരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പജിത് കമാർ സി പി  കാവംഭാഗം

േദശത് േതജസ് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തീരവങാട വിേലജില    ഭാര് ധന് പജിത് , ,  േബാധിപിച അേപക   തീരവങാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

05-2021 -ല മരണെപടതായം  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള 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 രാധിക എ എൻ ഭാര് 42

2 അനക ദിെവ മകള 18

3 കാർത്ായനി വി വി മാതാവ 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റംല വി മകള 54

2 നസീമ വി മകള 52

3 സീനത് വി മകള 49

4 റഫീഖ വി മകന 44

5 ബഷീർ വി മകന 42

6 ഷമീന വി മകള 40

7 സിനാസ വി മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ധന് പജിത് ഭാര് 41
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നമര:ബി3-12427/2021 12-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   കണംകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പവിതൻ േചമൻ  ൈകേതരി േദശത

് പവിതം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കണംകന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സനിതകമാരി പി , , േബാധിപിച അേപക   കണംകന്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    31-08-2019  -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:ബി4-11067/2021 12-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   കതിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷീജ സി പി  െപാന്ം േദശത് വിേനാദ

്  ഭവൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കതിരര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ശീനാഥ ചാതനാടത് , ,  േബാധിപിച അേപക

കതിരര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-03-2019  -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. 

 
നമര:ബി3-9241/2021 12-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   തീരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസാദ വി S/o (േലറ്) േഗാവിനൻ

വയലളം േദശത് േസഹപജ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തീരവങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േസഹശീല െക പി , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

2 നനന പജിത് മകള 16

3 ഓമന സി പി മാതാവ 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിത കമാരി പി ഭാര് 47

2 ആദിത് സി മകന 25

3 അൈദ്ത മകന 20

4 തിരവങാടൻ നാരായണി മാതാവ 80

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീനാഥ ചാതനാടത് ഭരതാവ 40
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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:ബി3-8898/2021 16-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േശാഭന കാരായി  െപരനാറിൽ

േദശത്  കരിനാങണി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരേഞാളി വിേലജില   പേരതയെട മകള ഗീഷ െക , , േബാധിപിച അേപക

എരേഞാളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2021  -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 േസഹശീല െക പി ഭാര് 62

2 ഐശ്ര് െക പി മകള 33

3 ഹർഷ ബാബ െക പി മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീഷ െക മകള 23
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി4-12909/2021 12-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   പാട്ം വിേലജില പാട്ം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിമീതൽേഗാവിനൻ

കഞിമീതൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാട്ം വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിേനാദൻ വി െക , , േബാധിപിച അേപക   പാട്ം വിേലജ

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

09-1996  -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:ബി4-12258/2021 12-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   കണവം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ െപാനൻ  ഇടമ േദശത്

അതിേയടതിൽ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണവം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമ് െക എം , , േബാധിപിച അേപക

കണവം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-2021  -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:ബി4-11564/2021 12-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാകരൻ െക പി  അണിയാരം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതല വി െക ഭാര് 61

2 വിേനാദ വി െക മകന 45

3 ഷിേനാജ വി െക മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ് െക എം ഭാര് 28

2 ആദിേദവ പി മകന 7

3 ആരാദ് പി മകള 5
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േദശത് േകാമെന പറമത് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരേഞാളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ധേനഷ െക പി , , േബാധിപിച

അേപക   എരേഞാളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-2015 -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:ബി4-4773/2021 12-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   പടാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞികണി കഞികണൻ  േചാല

േദശത്  പതിയപര  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടാനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാനകി ടി ടി , , േബാധിപിച അേപക

പടാനര വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-12-2012  -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:ബി3-10879/2021 12-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   തീരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റഹത് എം െക  തലായി േദശത്

റഹമാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തീരവങാട വിേലജില   പേരതയെട മകന അബൾ റഹഫ എം െക , ,  േബാധിപിച അേപക

തീരവങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-01-2021  -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 രമ പി െക ഭാര് 50

2 ധന് െക പി മകള 31

3 ധേനഷ െക പി മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി ടി ടി ഭാര് 62

2 ഷാജി ടി ടി മകന 41

3 ഷിജ ടി ടി മകന 37

4 സജീവൻ ടി ടി മകന 36

07th December 2021Revenue Department16209
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നമര:ബി4-8671/2021 12-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   െപരിങളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഹനീൻ  അണിയാരം േദശത

് പളിയളതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരിങളം   വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ മഹമദ ഹനീഫ എടപറമത് , , േബാധിപിച അേപക

െപരിങളം   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-03-2021  -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. 

 
നമര:ബി3-9457/2021 12-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   പിണറായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കൗസ െക   േചരികൽ േദശത്

കണതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പിണറായി വിേലജില   പേരതയെട മകള സിത െക ,     , േബാധിപിച അേപക   പിണറായി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾ റഹഫ എം െക മകന 41

2 ആമിന ബീവി എം െക മകള 40

3 ഫാതിമത് സഹറ മകള 37

4 ആബിദ എം െക മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ ഹനീഫ എടപറമത് പിതാവ 52

2 േറാസിന ഉരളകൽ മാതാവ 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജ െക മകള 51

2 നിഷ െക മകള 50

3 ജീജ െക മകള 48

4 ജിഷ െക മകള 46

5 സിത െക മകള 44
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നമര:ബി3-9238/2021 12-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   തീരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി സഫിയ  തിരവങാട േദശത്

സാലിയാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തീരവങാട വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ ൈഫസൽ സി ,  ,  േബാധിപിച അേപക

തീരവങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-04-2016  -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:ബി3-9554/2021 12-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   േകാടയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റഷീദ െകാടാരതിൽ  േകാടയം

േദശത്  അൽ  ഫജർ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടയം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മനീറ പി ,  ,  േബാധിപിച അേപക

േകാടയം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-02-2021  -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:ബി4-8700/2021 12-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   ശിവപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ െക  കാഞിേലരി േദശത

്  ബാലൻ  കണി  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശിവപരം വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി സരസ്തി െക , , േബാധിപിച

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റസിയ സി മകള 58

2 മഹമദ ൈഫസൽ സി മകന 57

3 ഗിേസറ അലി െചറവകര മകന 55

4 മഹമദ നൗഷാദ സി മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മനീറ പാറപിൽ ഭാര് 36

2 പാതടി മാതാവ 83

3 ഫാതിമത് റൈജന മകള 17

4 റിസ ഫാതിമ മകള 12

5 അബൾ മതലിബ മകന 8

07th December 2021Revenue Department16211
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2015  -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:ബി4-12439/2021 12-11-2021
 
  തലേശരി  താലകില   കതപറമ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി  പതനാഭൻ നമ്ാർ

ആമിലാട േദശത് പതശീ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കതപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വി െക ശാരദ , , േബാധിപിച അേപക

കതപറമ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2008  -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 യേശാദ െക സേഹാദരി 73

2 കാർത്ായനി െക സേഹാദരി 68

3 സരസ്തി െക സേഹാദരി 64

4 േശാഭ െക സേഹാദരി 58

5 ശീലത െക എൻ (മരണെപട സേഹാദരൻ നാണ െക
എനയാളെട ഭാര് )

- 64

6 സേനാജ െക എൻ (ടി മകൻ) - 44

7 സജിന െക എൻ (ടി മകൾ ) - 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി െക ശാരദ ഭാര് 81

2 ആനനവലി േഗാപിനാഥൻ മകള 64

3 സവിത വി െക മകള 58

4 സരിത വി െക മകള 57

5 പവത വി െക മകള 50

6 പേമാദ വി െക മകന 48
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 3 -14886/ 2021 16-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   തീരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എസ   സേരാജിനി ,  തിരവങാട

്  േദശത്   തിലകം   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തീരവങാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ഗിരീഷ  പി പി , േബാധിപിച അേപക

തീരവങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2019  -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:ബി 3 -14303/ 2021 12-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   എരവടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മകനൻ  സി െക,   േകാവർ േദശത് ,

 ഇനീവരം  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരവടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈവശാഖ  സി െക ,  േബാധിപിച അേപക   എരവടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    28-09-2021  -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:ബി 3 -14302/ 2021 12-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത  പി പി മകള 61

2 ഗംഗ  പി പി മകള 59

3 ഗിരീഷ  പി പി മകന 56

4 ഗിരിജ ഭായ  പി പി മകള 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര   എം ഭാര് 62

2 വിദ്   സി െക മകള 35

3 ൈവശാഖ  സി െക മകന 31
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 തലേശരി താലകില   എരവടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാജിദ   സി ,  പാനണ  േദശത്

ചേനാത്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരവടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അഫ  സീറ  എൻ ടി , , േബാധിപിച അേപക   എരവടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    15-07-2021  -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:ബി 3 -15147/ 2021 12-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   കണംകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വടപാറ കഷൻ ,  ൈകേതരി േദശത്

, െക വി ഹൗസ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കണംകന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന േപമരാജൻ  കണ്ൻ  വടപാറ ,  േബാധിപിച അേപക

കണംകന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-01-2013 -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. 

 
നമര:ബി  4 -11289/ 2021 12-11-2021
 
 തലേശരി താലകില   നയ മാഹി   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ,   മങാട  േദശത് െചറി

യ തായലത്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നയമാഹി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാഘവൻ  സി ടി ,  േബാധിപിച അേപക   നയമാഹി  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-

08-1983  -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 ഹമീദ  സി പിതാവ 65

2 അഫ സീറ  എൻ ടി ഭാര് 28

3 ഹിന ലിബ  എൻ ടി മകള 6  1/2

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതനാകരൻ   െക വി മകന 57

2 േപമരാജൻ  കണ്ൻ  വടപാറ മകന 56

3 ദിേനഷ  കമാർ  െക വി മകന 50
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കൗസ   െക പി മകള 83

2 ശാരദ മകള 83

3 രാഘവൻ  സി ടി മകന 78

4 ഭാസകരൻ   സി ടി മകന 74

5 രാധ  സി ടി മകള 73

6 നളിനി മകള 69

7 രാജൻ മകന 66

8 േശാഭ  ബാലകഷൻ മകള 60

9 രേമശൻ  സി ടി മകന 56
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B4/14366/2021 04-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   പന്നര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കനകരാജൻ പി െക വിനീതംചമാ

ട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പന്നര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആർ വിനീത, വിനീതംചമാട, േബാധിപിച അേപക   പന്നര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർ വിനീത ഭാര് 48

2 നമിത രാജ െക വി മകള 31

3 നനന രാജ െക വി മകള 24
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