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NOTICE

 
നമര:ജി1-13799/2021 04-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   ശീകണപരം അംശം േകാടർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അണൻ കഞാലി

നദീറ മൻസിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് മറിയം പി , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-02-2016 -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. 

 
നമര:ജി1-13798/2021 04-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ് അംശം തചംബരം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി ബാലകഷൻ

കേണാത് വീട വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള േഹമ െക വി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-08-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയം പി ഭാര് 69

2 നദീറ പി മകള 40

3 ഹയറനിസ മകള 38

4 താഹിറ (മരണെപട മകൻ അബൾ നാസറിെൻറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 38

5 ഫാതിമതൽ നഫീല (ടി മകൾ ) പൗതി 17

6 മഹമദ നാഫിൽ (ടി മകൻ) പൗതൻ 15

7 മഹമദ നജാദ (ടി  ടി ) പൗതൻ 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക വി നാരായണി ഭാര് 66

2 േഹമ െക വി മകള 45

3 െക വി ഷീജ മകള 42

4 പസീത െക വി മകള 40

09th November 2021Revenue Department11685
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നമര:ജി1-13797/2021 04-10-2021
 
  തളിപറമ താലകില   തളിപറമ്  അംശം തളിപറമ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബമാേഞരി

പതനാഭൻ   നബാടത്ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ഷിജിത് പതനാഭൻ , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-13796/2021 04-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ്അംശം തചംബരം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ യ  ഊര

ട  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ഊരട രാേജഷ , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-11-2020  -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:ജി1-13795/2021 04-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   െവളാട അംശം നടവിൽ  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െജ സകറിയ

കരിശ മടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന േജാസഫ െക എസ , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ പതനാഭൻ ഭാര് 55

2 ഷിജിത നിഷാദ മകള 35

3 ഷിജിത് പതനാഭൻ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി യ ഭാര് 72

2 സി രമ മകള 52

3 ഉമാേദവി യ മകള 49

4 രാേജഷ യ മകന 46

5 രജിത യ മകള 44
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ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-13800/2021 04-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   െവളാട അംശം നടവിൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി ഓലികര  ഓലിക

ര  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള ജാൻസി േജാസഫ , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2019  -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. 

 
നമര:ജി1-138012021 04-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   നിടിേയങ അംശം കരയതംചാൽ േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻ കടി

വാരികേനൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട ഭാര് ലീല , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2013 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലികടി സകറിയ ഭാര് 79

2 േറാസമ േജാസഫ മകള 60

3 േജാസഫ െക എസ മകന 55

4 േമാളി മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജസി േബബി മകള 52

2 ജാൻസി േജാസഫ മകള 48

3 സിൽവി ഒ വി മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല ഭാര് 55

2 ബിന വി ആർ മകള 38

3 വിനീത വി ആർ മകള 35

4 വിേനാദ വി ആർ മകന 34
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നമര:ജി1-13802/2021 04-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   നിടിേയങ അംശം കാവമായി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമർനാഥ എ

പതീക വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ഓമന അമർനാഥ  , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-02-2017  -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:ജി1-13803/2021 04-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   നിടിേയങ അംശം നിടിേയങ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി എ േജാസഫ

േതാടംകര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര്  അൽേഫാൻസ േജാസഫ , ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2021 -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:ജി1-13804/2021 04-10-2021
 
  തളിപറമ താലകില   നിടിേയങ അംശം നിടിേയങ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതസ്ാമ

േയാഹനാൻ   മഴികൽ  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട മകന ഉണി ,  ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2011 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന അമർനാഥ ഭാര് 54

2 ഓംനാഥ എ മകന 31

3 മൗന എ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അൽേഫാൻസ േജാസഫ ഭാര് 58

2 ജബി േജാസഫ മകള 30

3 ഫിേലാമിന അമ 82
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േയാഹനാൻ ഭരതാവ 60

2 ബിജ േമാൻ മകന 42

3 ഉണി മകന 39

4 രഞഷ സജി മകള 34

5 ജലിയ ൈഷജ മകള 33

09th November 2021Revenue Department11689
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-11749/2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പടവം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ  പടവം േദശത് വലിയവീടി

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പടവം വിേലജില   പേരതനെറ മകന വലിയ വീടിൽ ദിേനശൻ , , േബാധിപിച അേപക   പടവം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-02-2005  -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. 

 
നമര:ജി1-13511/2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗൗരി എൻ വി  പടവം അംശം പടവം േദശത് െനലിേയാട്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന സധീഷ എൻ വി , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021  -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. 

 
നമര:ജി1-13510/2021 30-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വലിയ വീടിൽ നാരായണി ഭാര് 80

2 രേമശൻ വി വി മകന 55

3 ഗേണശൻ വി വി മകന 53

4 ദിേനശൻ വി വി മകന 45

5 ൈഷമ വി വി മകള 38

6 വിശ്ജിത് റി (മരണെപട മകൾ ഗൗരിയെട മകൻ) പൗതൻ 28

7 ഷിജിത് റി ( ടി മകൻ ) പൗതൻ 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധീഷ എൻ വി മകന 32

2 സനില െനലിേയാട് വീടിൽ മകള 30
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 തളിപറമ താലകില   പടവം അംശം മംഗലേശരി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈപചടതിൽ മാധവി

ൈപചടതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന പി കഞിരാമൻ , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-03-2018  -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:ജി1-13609/2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില   ഇരികര അംശം ഇരികർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െമായതീൻകടി

റഖിയ മനസിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് െക ടി  റഖിയ , ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-03-2003  -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. 

 
നമര:ജി1-13609/2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില   ഇരികര അംശം ഇരികർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹലീമ കിണാകൽ

കിണാകൽ  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട ഭരതാവ സി വി അബള , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-

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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി കഞിരാമൻ മകന 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ടി റഖിയ ഭാര് 63

2 െക ടി ഫസിൽ മകന 51

3 ഗഫറലി െക ടി മകന 49

4 അൻവർ െക ടി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

09th November 2021Revenue Department11691
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This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



 
നമര:ജി1-13538/2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില   ആലേകാട അംശം അരങം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസബാസ്ൻ

തടതിൽ   തടതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന രാജ റി എസ , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-03-2003 -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. 

 
നമര:ജി1-13539/2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില   ആലേകാട അംശം തടികടവ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ േസാമൻ

പടിയകാല പതൻ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന അനിൽ എസ , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-04-2020  -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. 

1 സി വി അബള ഭരതാവ 71

2 കിണാകൽ സാജിദ മകന 43

3 കിണാകൽ ആയിഷ മകള 42

4 കിണാകൽ റസിയ മകള 39

5 അദബൽ ഖാദർ കിണാകൽ മകന 38

6 കിണാകൽ മറിയം മകള 37

7 ഷൈഹബ െക മകന 30

8 സഫറ കിണാകൽ മകള 28

9 മഹസീന െക മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ െസബാസ്ൻ ഭാര് 75

2 രാജ റി എസ മകന 56

3 േജാഷി തടതിൽ മകന 54

4 ആൻസി െജയിംസ മകള 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിലാസിനി പി ഭാര് 61

2 സനിൽ പി എസ മകന 44

3 അനിൽ എസ മകന 44

4 മിനി പി എസ മകള 41

11692 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:ജി1-13540/2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില   ആലേകാട അംശം അരംങം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ പി െജ  പതിയിൽ

ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് െടസി മാതയ ,  ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-08-2021  -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:ജി1-8555/2021 04-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   േമാറാഴ അംശം കാനൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അൽേഫാൻസ െക യ

 കറികാട വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര്  എം െജ േമരി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-01-2018  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െടസി മാതയ ഭാര് 58

2 െജസ്ിൻ മാതയ മകന 29

3 ജിൽബിൻ മാതയ മകന 28

4 െജറിൻ മാതയ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം െജ േമരി ഭാര് 60

2 രമ്ാ ബാബ മകള 35

3 രഞ അർബൻ മകന 31

09th November 2021Revenue Department11693
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