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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര: ജി1-14630 /2021 08-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില തളിപറമ അംശം  കറിേകാൽ േദശത്താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻ നമ്ാർ പ

ി  ടി    പയൻ  താഴെത വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ജാനകി പി ഐ , , േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ

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

01-2021  -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:ജി 1-14769 / 2021 08-11-2021
 
  തളിപറമ താലകില പരിയാരം  അംശം   പരിയാരം  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ കമാർ

ൈകപത്   പലാഴിെകാടി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ദീപതി ടി , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-

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. 

 
നമര:ജി1-15125/2021 08-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി പി ഐ ഭാര് 76

2 വനജാകി പി മകള 60

3 അനിത പി മകള 54

4 അജിത പി മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദീപതി ടി ഭാര് 31

2 ജാൻവി സേരഷ മകള 6

3 സേരാജിനി െക വി മാതാവ 75
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 തളിപറമ താലകില പടവം അംശം  കാവങൽ േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ ഷകർ വി വി

മീതെല  പരയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ഷഫീർ എം പി , , േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-

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 ഷരീഫ എം പി ഭാര് 50

2 ഷഹർബാന  എം പി മകള 32

3 ഷഫീർ എം പി മകന 28

4 സമയത് എം പി മകള 24
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 1 -14414/ 2021 10-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില   കറ്ാടര അംശം  കറ്ാടര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ െക ചനൻ  അശ്തി

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര്  ആശാലത പി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-05-2018 -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:ജി 1 -15376/ 2021 09-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില   കറമാതര അംശം പനകാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ പി പി  പതി

യ പരയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള ഷീബ ബി െജ , , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2021  -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:ജി 1 -13931/ 2021 08-11-2021
 
  തളിപറമ താലകില   നിടിേയങ അംശം കാവമായി  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആശാലത പി ഭാര് 54

2 ധേനഷ എ െക മകന 34

3 അശ്ിൻ ചനൻ എ െക മകന 28

4 െചറിയ മാതാവ 92

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി െക ഭാര് 66

2 ഷീബ ബി െജ മകള 42

3 ൈഷജ ബി െജ മകന 40

4 ജിഷ ബി െജ മകള 37
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േകായാടൻ  േകായാടൻ വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന സേരഷ െക , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി കടാേങാട് ഭാര് 65

2 മിനി െക മകള 46

3 സേരഷ െക മകന 43
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-14633/ 2021 08-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ് അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാത പാലേകാടൻ പീടികകൽ ,

തളിപറമ േദശത് ഫഹമിദാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തളിപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന മസതഫ പി പി , , േബാധിപിച അേപക

തളിപറമ്  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2021  -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 മസഫ പി പി മകന 63
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