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NOTICE

 
നമര: B4/15385/2021 28-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   പടാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി വി തമാൻ നമ്ാർ ൈഷജാലയ

ം  േകാവർ നായാടപാറ  എടയനർ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടാനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഭാരതി  വി എ, ൈഷജാലയം േകാവർ

നായാടപാറ എടയനർ, േബാധിപിച അേപക   പടാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2012  -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:B4/15927/2021 29-12-2021
 
 തലേശരി താലകില   പടവിലായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതലകണി കമാരൻ പതൻവീടിൽ

ഹൗസ  പാതിരിയാട  പടവിലായി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടവിലായി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാരദ െക എം, പതൻവീടിൽ ഹൗസ

പാതിരിയാട പടവിലായി, േബാധിപിച അേപക   പടവിലായി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2006  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഭാരതി വി എ ഭാര് 71

2 ൈഷജ വി എ മകള 47

3 ഷിജ വി എ മകന 42

4 ഷിേഗഷ വി എ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ െക എം ഭാര് 71

2 ൈശലജ ഇ മകള 52

3 അേജഷ  ഇ മകന 49

4 ൈഷബ എം െക മകള 46

5 സജിത പി വി മകള 41

6 രാേജഷ പി വി മകന 40
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നമര:B3/14917/2021 04-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   തിരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയാടതിൽ െപായിൽ കല്ാണ

ി ആയാടതിൽ  െപായിൽ ഹൗസവയലളം െടമിൾ േഗറ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തിരവങാട വിേലജില   പേരതയെട മകള നാണി,

ആയാടതിൽ  െപായിൽ ഹൗസവയലളം െടമിൾ േഗറ്,  േബാധിപിച അേപക   തിരവങാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-12-1992 -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:B3/15931/2021 04-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർതിയാനി  പി വി വനാവൻ

എരേഞാളിചങം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരേഞാളി വിേലജില   പേരതയെട മകന വിേനാദ കമാർ എം, വനാവൻഎരേഞാളിചങം

, േബാധിപിച അേപക   എരേഞാളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    30-10-2020  -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:B4/14361/2021 05-01-2022
 
  തലേശരി  താലകില   ശിവപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിയവീടിൽ െമായ പതൻപര

ഹൗസശിവപരം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ശിവപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന   ഷാകീർ പി പി, പതൻപര ഹൗസശിവപരം, േബാധിപിച

7 വിേജഷ പി വി മകന 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നാണി മകള 81

2 ബാലൻ മകന 80

3 ലീല െക മകള 73

4 ലീല എം . മരണെപട മകൻ േഗാവിനൻ  െക എനവരെട
ഭാര്

മകെന ഭാര് 78

5 റീത എ പി. മരണെപട മകൻ േഗാവിനൻ  െക എനവരെട
മകൾ

പൗതി 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിേനാദ കമാർ എം മകന 51
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അേപക   ശിവപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-02-1988-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. 

 
നമര:B4/16866/2021 18-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   കതപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ കലി കും കൽ ഹൗസ

ആമിലാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കതപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലത  എൻ, കവിത ആമിലാട, േബാധിപിച അേപക

കതപറമ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-2021  -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:B4/13389/2021 18-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   കതപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മധസദനൻ പി പടിഞാറയിൽ ഹൗസ

  ആമിലാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കതപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഷാമിലി ഇ എ, പടിഞാറയിൽ ഹൗസ ആമിലാട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബൾ മജീദ പി പി മകന 54

2 അബ റഹാൻ പി പി മകന 52

3 ജമീല പി പി മകള 45

4 താഹിറ  പി പി മകള 43

5 സീനത് പി പി മകള 41

6 ഷാകീർ പി പി മകന 39

7 സറീന പി പി മകള 35

8 സമീർ പി പി മകന 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എൻ ലത ഭാര് 53

2 കവിത എൻ മകള 31

3 ശീകല എൻ മകള 29

4 വിേവക രാഘവൻ മകന 25
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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:B4/13767/2021 18-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   തപേങാടർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സപി ഹാജി സാമികനിയിൽ

കടവതർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തപേങാടർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന കഞബള, സാമികനിയിൽകടവതർ, േബാധിപിച

അേപക   തപേങാടർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-02-2021 -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:B4/13977/2021 18-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   നയ  മാഹി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായ പി പി െക ബി ബി മൻസിൽ

കറിചിയിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നയ  മാഹി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫൗസിയ െക പി , ബി ബി മൻസിൽ കറിചിയിൽ, േബാധിപിച

അേപക   നയ  മാഹി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷാമിലി ഇ എ മകള 27

2 ഷലഭ ഇ എ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കദീജ ഭാര് 68

2 ആയിഷ െക മകള 65

3 കഞബള മകന 60

4 അബബകർ മകന 57

5 കനിയിൽ മഹമദ മകന 56

6 നഫീസ െക മകള 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫൗസിയ െക പി ഭാര് 63

2 െക പി ഹഫത്  ബീബി മകള 43
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നമര:B4/16620/2021 18-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   െപരിങളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ ടി പി കിളചപറമത് ഹൗസ

അണിയാരം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരിങളം വിേലജില   പേരതയെട മകന സനിൽ  വി പി, കിളചപറമത് ഹൗസഅണിയാരം ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-02-2021 -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:B4/17365/2021 18-01-2022
 
  തലേശരി  താലകില   പന്നര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻ ഇ നവപഭ ചമാ

ട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പന്നര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ലിബിൻ കമാർ െക വി, നവപഭ ചമാട, േബാധിപിച അേപക   പന്നര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-10-2021  -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:B3/8655/2021 18-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   ധരമടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഹമരാജ േവലാണി ഹൗസ ധർമടം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

3 െക പി  ഫർസീന മകള 40

4 മഹമദ നിയാസ െക പി മകന 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനിൽ വിപി മകന 37

2 സജീവൻ വിപി മകന 45

3 സവിത വിപി മകള 41

4 അനാമിക എസ. മരണെപട മകൾ സിന് വിപി എനവരെട
മകൾ

പൗതി 19

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കമല െകവി ഭാര് 61

2 ലിബിൻ കമാർ െക വി മകന 39

3 ലിസിന െകവി മകള 37
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ധരമടം വിേലജില   പേരതനെറ മകള സിന് സജിൽ, േവലാണി ഹൗസ ധർമടം, േബാധിപിച അേപക   ധരമടം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    22-11-2020  -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. 

 
നമര:B3/16852/2021 18-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻ എം പി ലതികാമാധവം

വടകമാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരേഞാളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേനാഷ എം സി,  ലതികാമാധവം വടകമാട,

േബാധിപിച അേപക   എരേഞാളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    22-12-2018  -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. 

 
നമര:B3/18502/2019 18-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   ധരമടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരൻ യ െക സാന്നംപാലയാ

ട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ധരമടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭനകമാരി വി എം, സാന്നംപാലയാട, േബാധിപിച അേപക   ധരമടം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    01-10-2019  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ധനിരാജ എച് മകന 44

2 ദിവ് വിേവക മകള 41

3 സിന് സജിൽ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേനാഷ എം സി മകന 47

2 സിജ സി എം മകന 42

3 സനജ സി എം മകന 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:B3/11056/2021 18-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   ധരമടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷകമാർ െക െക കഷ ൈശലംേമല

ൂർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ധരമടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈശലജ െക, കഷ ൈശലംേമലർ, േബാധിപിച അേപക   ധരമടം വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B4/12002/2021 18-01-2022
 
  തലേശരി  താലകില   പടവിലായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നടവിേലാതി  പാതമ സമീറ

മൻസിൽെവൺമണൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പടവിലായി വിേലജില   പേരതയെട മകള സമീറ എൻ, സമീറ മൻസിൽെവൺമണൽ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-12-2016  -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:B4/17095/2021 18-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   പടവിലായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ ടി വലിയ കാടിൽ ഹൗസ

1 േശാഭനകമാരി  വി എം ഭാര് 65

2  സഭിന  യ െക മകള 34

3 സൽന യ െക മകള 32

4  സകീഷ യ െക മകന 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈശലജ െക ഭാര് 60

2 െക െക ഓമന മാതാവ 73

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സമീറ എൻ മകള 42

2 െസഫിയ എൻ സേഹാദരി 60

3 അസ എൻ സേഹാദരി 52

4 ആമിന എൻ സേഹാദരി 50

5 െജമീർ എൻ സേഹാദരൻ 45
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ൈകേതരി െപായിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പടവിലായി വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി രമ േതാടതിൽ, ചിരകേണാത്ൈകേതരി െപാ

യിൽ, േബാധിപിച അേപക   പടവിലായി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-07-2017  -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:B3/10098/2021 18-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അർജനൻ പി അനഗഹവടകമാ

ട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എരേഞാളി  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  ലസിത  അർജനൻ,  അനഗഹവടകമാട,  േബാധിപിച  അേപക

എരേഞാളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-10-2016  -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:B4/15919/2021 18-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   കീഴൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണിയമ  പി വി പതൻ വീട

കീഴുർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവ

കാശ സർടിഫികറിനായി   കീഴൂര വിേലജില   പേരതയെട മകന വിജയൻ പി വി,  പതൻ വീടകീഴുർ, േബാധിപ

്പിച അേപക   കീഴൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറ

ും പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2020 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 യേശാദ േതാടതിൽ സേഹാദരി 73

2 ലകണൻ േതാടതിൽ സേഹാദരൻ 68

3 രമ േതാടതിൽ സേഹാദരി 60

4  ചനൻ േതാടതിൽ സേഹാദരൻ 57

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലസിത അർജനൻ ഭാര് 54

2 ഷിജിൻ പി മകന 34

3 കരിഷ പി മകള 32

4 അനപ പി മകന 28
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B4/16854/2021 18-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   പാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമൻ െക എം കനിൻ മകളിൽ

എലാംേങാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാന െക എം, കനിൻ മകളിൽഎലാംേങാട, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2017  -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:B3/14587/2021 18-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   േകാടിേയരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ െക സത്ഭാമ സരഭി മളിയിൽ

നടമഴികര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ധർമടം വിേലജില   പേരതയെട മകന രഞിത് എ െക, പമറം വീട ധർമടം, േബാധിപിച അേപക

  ധർമടം, േകാടിേയരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-02-2020  -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:B4/15319/2021 18-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയൻ പി വി മകന 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാന െക എം ഭാര് 76

2 േപമവലി െക എം മകള 54

3 ചനേലഖ@ േലഖ ശീനിവാസൻ മകള 51

4 നിഷ െക എം മകള 47

5 ബിന െക എം മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രഞിത് എ െക മകന 53

2 േരഷ എ െക മകള 48
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  തലേശരി  താലകില   പാട്ം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകൻ െക എടവലത് താഴ

െ കനിയിൽ പാട്ം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാട്ം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അജിത വി, എടവലത് താെഴ കനിയിൽ പാട്ം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-04-2020  -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. 

 
നമര:B4/6452/2021 18-01-2022
 
  തലേശരി  താലകില    ശിവപരം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക  ടി  പതനാഭൻ നമ്ാർ

പതാലയംകാഞിേലരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ശിവപരം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന മേനാജ കമാർ സി  െക,  േസാപാനംകാഞിേലരി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-11-2020 -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. 

 
നമര:B4/17252/2021 18-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   െചറവാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈഫസൽ വലിയ കേയരി വലി

യ കേയരിെചറവാേഞരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറവാേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ മറിേയാമ വി െക, വലിയ കേയരിെചറവാേഞരി,

േബാധിപിച അേപക   െചറവാേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    25-09-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അജിത വി ഭാര് 53

2 അഖിൽ െക മകന 31

3 അമത െക മകള 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സി െക രമണി ഭാര് 70

2  സി െക മേനാജ കമാർ മകന 49

3 സി െക മീറ മകള 45

4 സി െക മിനി മകള 45

5 സി െക മേഹശ മകന 44
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B3/14903/2021 19-01-2022
 
  തലേശരി  താലകില   തിരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി  ലീല െറയിൽ വയവയല

ളം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തിരവങാട വിേലജില   പേരതയെട മകള ലത സി, സൗപർണികവയലളം, േബാധിപിച അേപക   തിരവങാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

07-2011  -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:B4/16864/2021 19-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   പാട്ം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ പി വരിയില വീടിൽകിഴേക കതിര

ൂർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പാട്ം വിേലജില   പേരതയെട മകന നിഷാന് സി പി, വരിയില വീടിൽകിഴേക കതിരർ, േബാധിപിച അേപക   പാട്ം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-04-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മറിേയാമ വി െക മാതാവ 71

2 ഹാജറ സി െക ഭാര് 36

3 ഹനാ ഫാതിമ മകള 11

4 മഹമദ ഹിലാൽ മകന 7

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലത സി മകള 55

2 റീന സി മകള 53

3 ശീജിത്  ചീെകാളി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിഷ സിപി മകള 43

2 നിഷാന് സി പി മകന 40

3 നിഖിൽ പി മകന 34

4 കഷൻ സി  വി ഭരതാവ 75
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നമര:B4/16923/2021 20-01-2022
 
  തലേശരി  താലകില   പാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഭദാമ വി  മെലൻ്റവിെട താഴ

െ കനിയിൽപാനർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാനര വിേലജില   പേരതയെട മകള രതി, മെലൻ്റവിെട താെഴ കനിയിൽപാനർ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B4/15317/2021 20-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   െപരിങളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മൻഷീർ െക കണതിൽ ഹൗസ

െപരിങളം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരിങളം വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ സഹറ, കണതിൽ ഹൗസെപരിങളം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2019  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ കരണാകരൻ മകള 58

2 േജ്ാതീനൻ വി മകന 56

3 മേനാഹരൻ വി മകന 54

4 രവീനൻ വി മകന 52

5 രതി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഹറ മാതാവ 58

2 മഹമദ െക സേഹാദരൻ 43

3 ഹസീന സേഹാദരി 41

4 അബൽ മജീദ  െക സേഹാദരൻ 39

5 മജീബ സേഹാദരൻ 36

6 മബീന കണതിൽ സേഹാദരി 32

7 മനീബ സേഹാദരൻ 31

8 മൻസീറ സേഹാദരി 27

9 അഫ െക സേഹാദരി 23

10 ഹന ഫാതിമ െക സേഹാദരി 18
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നമര:B3/12901/2021 21-01-2022
 
  തലേശരി  താലകില   പിണറായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിേനശ ബാബ ടി േതാണിയത്

ഹൗസപിണറായി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പിണറായി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഹിന എ, കരിങടചാൽ ഹൗസനിർമലഗിരിമാങാടിടം

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-10-2014 -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:B3/2211/2021 21-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   കണംകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈബദ പി എം റഹഫ മഹൽ

നീർേവലി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കണംകന് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ കഞാലി പി പി, റഹഫ മഹൽനീർേവലി, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-2018  -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:B4/14342/2021 21-01-2022
 
  തലേശരി  താലകില   കീഴൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മലേങാട്  രാജൻ മലേങാട്

ഹൗസെകാേതരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഹിന എ ഭാര് 39

2 അനിഷ എ മകള 15

3 അൽവിൻ എ മകന 9

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞാലി പി പി ഭരതാവ 70

2 റസിന പഴകൽ മംഗലാട് മകള 41

3 പി എം റഫീന മകള 39

4 ഹസീബ  പി എം മകള 31

5 ഉൈമറ മസഫ സേഹാദരി 56

6 റഫീക് പി എം സേഹാദരൻ 54

7 നൗഷാദ പി എം സേഹാദരൻ 51
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സർടിഫികറിനായി   കീഴൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സബിൻ രാജ പി പി, കരിയിൽ ഹൗസെകാെതരി, േബാധിപി

ച അേപക   കീഴൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറ

ും പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-02-2002 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിതാര പി മകള 26

2 തഷാര പി പി മകള 23

3 സബിൻ രാജ പി പി മകന 22

4 സൗമിനി വി െക മാതാവ 87
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B4/13987/2021 04-01-2022
 
  തലേശരി  താലകില   ശിവപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   ടി  െക കമലം േശയസ്ശിവപ

രം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ശിവപരം വിേലജില   പേരതയെട മകന സമജ വി െക, േശയസ്ശിവപരം, േബാധിപിച അേപക   ശിവപരം വിേലജ

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

07-2021  -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. 

 
നമര:B4/17362/2021 22-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   െചറവാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാടകാടൻ കഞിരാമൻ മഹി

ജ നിവാസെചറവാേഞരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറവാേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന   ഇ െക രാമചനൻ , മഹിജ നിവാസെചറവാേഞരി,

േബാധിപിച അേപക   െചറവാേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    05-12-2003  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  എം പി വിജയൻ ഭരതാവ 74

2  സമജ വി െക മകന 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജനാർദനൻ ഇ മകന 70

2 ലീല ഇ മകള 68

3  മീനാകി ഇ മകള 66

4 വസന ഇ മകള 64

5 രാമചനൻ ഇ െക മകന 62

6 ഇ െക രാജൻ മകന 58

7 ഇ െക മഹിജ മകള 55

8 ഇ െക ജയചനൻ മകന 53
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നമര:B3/16997/2021 22-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ വി െപായാട കന് വീട

േദവി നിവാസവടകമാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാ

ശ സർടിഫികറിനായി   എരേഞാളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഷ എം, െപായാട കന് വീടേദവി നിവാസ

വടകമാട, േബാധിപിച അേപക   എരേഞാളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-10-2019 -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:B4/15534/2021 22-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   കതപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹഫീസ പി സി ഇസത്ആമിലാ

ട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കതപറമ്  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ വി  െക സാദിഖ അലി,  ഇസത്ആമിലാട,  േബാധിപിച അേപക

കതപറമ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-03-2020  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B3/15900/2021 22-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   മാങാടിടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന െക  പി വി എസ ഹൗസ

ശങരെനൂർ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവ

കാശ സർടിഫികറിനായി   മാങാടിടം വിേലജില   പേരതയെട മകള സപ െക, പതലത് ഹൗസചിറകൽ , േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഷ എം ഭാര് 59

2 നിത് സേരനൻ എം മകള 32

3 നീപ സേരനൻ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വി െക സാദിഖ അലി ഭരതാവ 54

2 പിസി ൈലല മാതാവ 69

3 ആദിൽ അമീൻ അലി മകന 23

4 നദ മറിയം മകള 21

5 ദിയ ഫാതിമ മകള 15

6 മഹമദ ൈസദ മകന 12
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അേപക   മാങാടിടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-10-2021  -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:B3/13597/2021 22-01-2022
 
  തലേശരി  താലകില   എരേഞാളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജമാൽ െക െക മറിയാസ

എരേഞാളി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരേഞാളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജംഷാദ ,  മറിയാസ എരേഞാളി ,  േബാധിപിച

അേപക   എരേഞാളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-01-2014 -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:B3/13599/2021 22-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   എരവടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസന പി പണ്തീർതംെവണടാ

യി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എരവടി വിേലജില   പേരതയെട മകള ദിവ് പി പി, പണ്തീർതംെവണടായി, േബാധിപിച അേപക   എരവടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-

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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സപ െക മകള 53

2 സജന െക മകള 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മറിയം പി എം ഭാര് 53

2 ജംഷാദ മകന 32

3 ഷിൽന െഷറിൻ മകള 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദിവ് പി പി മകള 41
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നമര:B3/10443/2021 22-01-2022
 
  തലേശരി  താലകില   എരേഞാളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി  ദാേമാദരൻ

സേരാജഎരേഞാളി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    എരേഞാളി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന രവീനൻ ദാേമാദരൻ,  സേരാജഎരേഞാളി,

േബാധിപിച അേപക   എരേഞാളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-11-2020  -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. 

 
നമര:B3/ 16089/2021 22-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരശൻ  പി പി ശിവദം , പാരപറ

റ  പയിൽ  ഹൗസഎരേഞാളി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരേഞാളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഷ  െക സി, ശിവദം , പാരപറ പയിൽ

ഹൗസഎരേഞാളി, േബാധിപിച അേപക   എരേഞാളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടത

ി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2019  -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:B3/14932/2021 22-01-2022
 
  തലേശരി  താലകില   എരവടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നനനൻ ടി  മീതെല കിഴെക

പറമത്എരവടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരവടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബീന  എൻ സി, മീതെല കിഴെക പറമത്എരവടി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രവീനൻ ദാേമാദരൻ മകന 70

2 വിജയകമാർ ദാേമാദരൻ മകന 67

3 േകശവ ദാേമാദരൻ.  മരണെപട മകൻ സേരനൻ ദാേമാദരൻ
എനവരെട മകൻ

പൗതൻ 38

4 േസഹ ദാേമാദരൻ. മരണെപട മകൻ സേരനൻ ദാേമാദരൻ
എനവരെട മകൾ

പൗതി 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഷ  െക സി ഭാര് 52
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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:B3/17349/2021 22-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   തിരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരൻ െക പളിയിൽ ഹൗസ

കഴിപങട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരവങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള സജാത െക, പളിയിൽ ഹൗസകഴിപങട, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-11-2008  -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. 

 
നമര:B3/16402/2021 22-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ െക സാറമ കണിയാൻ

പറമ്വടകമാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരേഞാളി വിേലജില   പേരതയെട മകള ആയിഷ എൻ െക, കണിയാൻ പറമ്വടകമാട,

േബാധിപിച അേപക   എരേഞാളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    22-10-2013  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബീന എൻ സി ഭാര് 44

2 ഹദ്  നനൻ മകള 18

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മാലതി െക മകള 58

2 സജാത െക മകള 55

3 അനിൽകമാർ പി മകന 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ എൻ െക മകന 70

2 അലി എൻ െക മകന 68

3 ഇസായിൽ  എൻ െക മകന 63

4 ആയിഷ എൻ െക മകള 58
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നമര:B3/16399/2021 22-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ  എ െക അമലതാ

ൻ  കണി   ഹൗസഎരേഞാളി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    എരേഞാളി  വിേലജില    പേരതനെറ  സേഹാദരൻ  ശശീനൻ  എ െക,

അമലതാൻ കണി  ഹൗസഎരേഞാളി ,  േബാധിപിച അേപക   എരേഞാളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2021  -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:B3/16404/2021 22-01-2022
 
  തലേശരി  താലകില   എരേഞാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ  െക  െക കിഴകാം

പറമത്  ഹൗസഎരേഞാളി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരേഞാളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിഷ എ െക, കിഴകാം പറമത്

ഹൗസഎരേഞാളി, േബാധിപിച അേപക   എരേഞാളി 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:B4/7805/2021 25-01-2022
 
 തലേശരി താലകില   പടാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അംബജാകി െക െക ദ്ിേവദ ഭവൻ

േകാവർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പടാനര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ടി െക േഗാവിനൻ നമ്ാർ , ദ്ിേവദ ഭവൻേകാവർ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

5 സാദിഖ  എൻ െക മകന 48

6 സീനത് എൻ െക മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശശീനൻ  എ െക സേഹാദരൻ 58

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിഷ എ െക ഭാര് 49

2 സബീഷ  െക െക മകന 29
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഗാവിനൻ നമ്ാർ ടി െക ഭരതാവ 71

2 ദിവ് െക െക മകള 37

3 വിദ് െക െക മകള 35

4 ദ്ിേവദ െക െക മകന 32
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                                                                തതിരുത്തല് പരസസസ

                                                                           (1)

നമ്പര്   ബതി4/10636/2021            2022 ജനുവരതി 29

09/11/2021  തതീയ്യതതിയതിലലെ  കകേരള  ഗസററ്റ്  നമ്പര്  44-ല്   കപജറ്റ്  നമ്പര്  11756,  11757 ല്
പ്രസതിദ്ധലപ്പെടുത്തതിയ  കമേല്  നമ്പര്  അനന്തരരാവകേരാശ  സര്ടതിഫതിക്കററ്റ്  കനരാടതീസതില്  പകരതനരായ  മുഹമ്മദറ്റ്  മുസ്തഫ
എന്നവരുലടെ നരാലെരാമേലത്ത അവകേരാശതിയുലടെ കപരറ്റ് ഹതിത മുസ്തഫ എന്നറ്റ് ലതറരായതിടരാണറ്റ് പരസസലപ്പെടുത്തതിയതിട്ടുള്ളതറ്റ്.
ആയതറ്റ് ഹതിന മുസ്തഫ എന്നറ്റ് തതിരുത്തതി വരായതിക്കണലമേന്നറ്റ് അറതിയതിക്കുന.

                                                                         (2)

നമ്പര്  ബതി3/10811/2021                        2022 ജനുവരതി 29

16/11/2021 തതീയ്യതതിയതിലലെ കകേരള ഗസററ്റ് നമ്പര് 45-ല്  കപജറ്റ് നമ്പര് 12903 ല് പ്രസതിദ്ധലപ്പെടുത്തതിയ കമേല്
നമ്പര്  അനന്തരരാവകേരാശ  സര്ടതിഫതിക്കററ്റ്  കനരാടതീസതില്  പകരതനരായ  വടെവതതി  ദരാസന്  എന്നവരുലടെ  രണരാമേലത്ത
അവകേരാശതിയുലടെ  കപരറ്റ്  ഷനതിലെ.പതി  എന്നറ്റ്  ലതറരായതിടരാണറ്റ്  പരസസലപ്പെടുത്തതിയതിട്ടുള്ളതറ്റ്.   ആയതറ്റ്  ഷലെതീന.പതി  എന്നറ്റ്
തതിരുത്തതി വരായതിക്കണലമേന്നറ്റ് അറതിയതിക്കുന.

                                                                        (3)

നമ്പര്  ബതി4/11440/2021                                                                                                 2022 ജനുവരതി 29

16/11/2021 തതീയ്യതതിയതിലലെ കകേരള ഗസററ്റ് നമ്പര് 45-ല്  കപജറ്റ് നമ്പര് 12908 ല് ബതി4/1140/2021 നമ്പറരായതി
പ്രസതിദ്ധലപ്പെടുത്തതിയ പതി ലകേ അച്ചുതന് എന്നവരുലടെ അനന്തരരാവകേരാശ സര്ടതിഫതിക്കററ്റ് കനരാടതീസതിലന്റെ ഫയല് നമ്പര്
ബതി4/11440/2021 എന്നറ്റ് തതിരുത്തതി വരായതിക്കണലമേന്നറ്റ് അറതിയതിക്കുന.

                                                                         (4)

നമ്പര്  ബതി3/10884/2021                                                                                                 2022 ജനുവരതി 29

16/11/2021 തതീയ്യതതിയതിലലെ കകേരള ഗസററ്റ് നമ്പര് 45-ല്  കപജറ്റ് നമ്പര് 12921 ല് ബതി3/1084/2021 നമ്പറരായതി
പ്രസതിദ്ധലപ്പെടുത്തതിയ സതി ഒ ടെതി മേരായന് എന്നവരുലടെ അനന്തരരാവകേരാശ സര്ടതിഫതിക്കററ്റ് കനരാടതീസതിലന്റെ ഫയല് നമ്പര്
ബതി3/10884/2021 എന്നറ്റ് തതിരുത്തതി വരായതിക്കണലമേന്നറ്റ് അറതിയതിക്കുന.                                                  

                                                                         ( 5)

നമ്പര്   ബതി3/10882/2021                                                                                               2022 ജനുവരതി 29

16/11/2021  തതീയ്യതതിയതിലലെ കകേരള ഗസററ്റ് നമ്പര്  45-ല്  കപജറ്റ് നമ്പര്  12921, 12922  ല് ബതി3/1082/2021
നമ്പറരായതി പ്രസതിദ്ധലപ്പെടുത്തതിയ സതി സതി ഒ കേയ്യു എന്നവരുലടെ അനന്തരരാവകേരാശ സര്ടതിഫതിക്കററ്റ് കനരാടതീസതിലന്റെ ഫയല്
നമ്പര് ബതി3/10882/2021 എന്നറ്റ് തതിരുത്തതി വരായതിക്കണലമേന്നറ്റ് അറതിയതിക്കുന.
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                                                                            ( 6)

നമ്പര്   ബതി3/13396/2019                                                                                                2022 ജനുവരതി 29

23/11/2021  തതീയ്യതതിയതിലലെ  കകേരള  ഗസററ്റ്  നമ്പര്  46-ല്   കപജറ്റ്  നമ്പര്  14127  ല്  ബതി3/13396/2021
നമ്പറരായതി  പ്രസതിദ്ധലപ്പെടുത്തതിയ  ടെതി  ലകേ  കുഞ്ഞലെതീമേ  എന്നവരുലടെ  അനന്തരരാവകേരാശ  സര്ടതിഫതിക്കററ്റ്  കനരാടതീസതിലന്റെ
ഫയല് നമ്പര് ബതി3/13396/2019 എന്നറ്റ് തതിരുത്തതി വരായതിക്കണലമേന്നറ്റ് അറതിയതിക്കുന.

                    (7)

നമ്പര്   ബതി3/11275/2021                                                                                                 2022 ജനുവരതി 29

23/11/2021  തതീയ്യതതിയതിലലെ കകേരള ഗസററ്റ് നമ്പര് 46-ല്  കപജറ്റ് നമ്പര് 14141  ല് പ്രസതിദ്ധലപ്പെടുത്തതിയ കമേല്
നമ്പര്  അനന്തരരാവകേരാശ  സര്ടതിഫതിക്കററ്റ്  കനരാടതീസതില്  പകരതയരായ  പുതതിയപറ മ്പന്  ലെതീലെ.പതി  പതി   എന്നവരുലടെ
ഒന്നരാമേലത്ത അവകേരാശതിയുലടെ കപരറ്റ് പതി പതി സുകരഷറ്റ് എന്നറ്റ് ലതറരായതിടരാണറ്റ് പരസസലപ്പെടുത്തതിയതിട്ടുള്ളതറ്റ്.  ആയതറ്റ്   പതി
പതി സകരഷറ്റ് എന്നറ്റ് തതിരുത്തതി വരായതിക്കണലമേന്നറ്റ് അറതിയതിക്കുന.

                                                                         (8)

നമ്പര്  ബതി3/9049/2021                                                                                                  2022 ജനുവരതി 29

23/11/2021  തതീയ്യതതിയതിലലെ കകേരള ഗസററ്റ് നമ്പര് 46 ല്  കപജറ്റ് നമ്പര് 14139 ല് പ്രസതിദ്ധലപ്പെടുത്തതിയ കമേല്
നമ്പര് അനന്തരരാവകേരാശ സര്ടതിഫതിക്കററ്റ്  കനരാടതീസതില് പകരതയരായ മേറതിയുമ്മ കകേരാമേത്തറ്റ് എന്നവരുലടെ ആറരാമേലത്ത
അവകേരാശതിയുലടെ  കപരറ്റ്  കകേരാമേത്തറ്റ്  സമേതീര്  എന്നറ്റ്  ലതറരായതിടരാണറ്റ്  പരസസലപ്പെടുത്തതിയതിട്ടുള്ളതറ്റ്.   ആയതറ്റ്  കകേരാമേത്തറ്റ്
സക്കതീര് എന്നറ്റ് തതിരുത്തതി വരായതിക്കണലമേന്നറ്റ് അറതിയതിക്കുന.

                                                                         (9)

നമ്പര്  ബതി3/11054/2021                                                                                                 2022 ജനുവരതി 29

30/11/2021 തതീയ്യതതിയതിലലെ കകേരള ഗസററ്റ് നമ്പര് 47-ല്  കപജറ്റ് നമ്പര് 15172 ല് പ്രസതിദ്ധലപ്പെടുത്തതിയ കമേല്
നമ്പര്  അനന്തരരാവകേരാശ  സര്ടതിഫതിക്കററ്റ്  കനരാടതീസതില്  പകരതലന്റെ  കപരറ്റ്  ഫരാന്സതിസറ്റ്  എന്നറ്റ്  ലതറരായതിടരാണറ്റ്
പരസസലപ്പെടുത്തതിയതിട്ടുള്ളതറ്റ്.   ആയതറ്റ്  എ  ലജ  ആകറരാണ്  പ്രരാന്സതിസറ്റ്  എന്നറ്റ്  തതിരുത്തതി  വരായതിക്കണലമേന്നറ്റ്
അറതിയതിക്കുന.

                                                                      (10)

നമ്പര്ബതി3/12427/2021                                                                                                   2022 ജനുവരതി 29

07/12/2021 തതീയ്യതതിയതിലലെ കകേരള ഗസററ്റ് നമ്പര് 48-ല്  കപജറ്റ് നമ്പര് 16206 ല് പ്രസതിദ്ധലപ്പെടുത്തതിയ കമേല്
നമ്പര് അനന്തരരാവകേരാശ സര്ടതിഫതിക്കററ്റ് കനരാടതീസതില് പകരതയരായ പവതിത്രന് കചേമ്പന് എന്നവരുലടെ മേരണ തതീയ്യതതി
31/08/2019  എന്നറ്റ്  ലതറരായതിടരാണറ്റ്  പരസസലപ്പെടുത്തതിയതിട്ടുള്ളതറ്റ്.   ആയതറ്റ്  31/10/2019  എന്നറ്റ്  തതിരുത്തതി
വരായതിക്കണലമേന്നറ്റ് അറതിയതിക്കുന.

                     (ഒപ്പെറ്റ്)

തരാലൂക്കറ്റ് ആഫതീസറ്റ്,                                                                                                തഹസതില്ദരാര്

തലെകശ്ശേരതി.                                                                                
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FORM 16
NOTIFICATION UNDER SECTION 6 OF THE KERALA SURVEY AND

BOUNDARIES ACT, 1961

Ref:D1/10264/15              Date:     31-01 - 2022

       Whereas the Government have directed the survey of lands comprised in
survey numbers noted  below Thiruvangad village in Thalassery Taluk, it is hereby
notified under Sub section (1) of Section 6 of the Kerala Survery and Boundaries Act,
1961  that  the  survey  operation  will  be  started  in  the  village  soon  and  survey
numbers of the above said village noted below will be  demarcated  and surveyed,
and that every person claiming to be interested in the registered lands situated
within  or  adjoining  the  above  mentioned  lands  is  hereby  invited  to  attend
immediately  either in person or by agent on the surveyor employed in the locality
and also from time to time when called up on for the purpose of pointing out the
boundaries and supplying information in connection therewith.

     Under sub section (2) of section 6 of the said Act, the notification shall be held to
be a valid notice to every person having any interest in the above said lands.

    Under sub section (3) of section 6 of the above said act, all the registered holders
are hereby required.

a)  to clear within 15 days by cutting down or removing  any trees, jungle, fences,
standing  crops  or  other  material  obstructions  the  boundaries  or  other  lines  the
clearance of which may be necessary for the purpose of survey, and

b) to provide labour at such time and for such periods as may from time to time be
required by furnish flag holders and chainman, and

c) to provide suitable survey marks and otherwise to give such assistance in the
survey as may be demand under the said Act of the rules made there under.
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    If any person fails to comply with these requisitions under clause (a) mentioned
above, the work will be got done b y employing hired labour and the cost there of
will be recovered from the defaulters as provided in the act and rules made there
under

DETAILS OF LANDS

District :  Kannur Amsom :  Thiruvangad
Taluk :  Thalassery  Desom :  Thalayi
Ward No :   13
Block No :     9
Survey  No    :   TS 336                                              
Extent:    0.0162 Hectare

                                               Sd/-
Taluk Office                                                                                 Tahsildar
Thalassery
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