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NOTICE

 
നമര:ജി1-17254/2021 22-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   കേവരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷന നമ്ാര,  പലായിെകാടി വീടില

,  കേവരി  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കേവരി വിേലജില   പേരതനെറ മകള സൗമിനി പി.വി., , േബാധിപിച അേപക   കേവരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

12-1983  -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. 

 
നമര:ജി1-43/2022 22-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   കറമാതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാനായി നാരായണി, കാനായി വീടില

,  പാറാട  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറമാതര വിേലജില   പേരതയെട മകന െക. ബാലന, , േബാധിപിച അേപക   കറമാതര വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി.വി. ജാനകിയമ ഭാര് 85

2 ശാന മകള 66

3 പങജാകി പി.വി. മകള 65

4 ശ്ാമള പി.വി. മകള 60

5 സൗമിനി പി.വി. മകള 56

6 പതിനി പി.വി. മകള 53

7 ജയശീ ശീധര മകള 51

8 ഭാസരന പി.വി. മകന 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനമതി െക. മകള 66

2 ബാലന െക. മകന 62
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നമര:ജി1-119/2022 22-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   പടവം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പണാരന േഗാപാലന, പണാരന വീടില

,  പടവം  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പടവം വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാധാകഷന, , േബാധിപിച അേപക   പടവം വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2002 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-120/2022 22-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   കറമാതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള റഷീദ െക.പി. െക.പി. വീടില

, കറമാതര േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറമാതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റബീന െക., , േബാധിപിച അേപക   കറമാതര വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-122/2022 22-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   കറമാതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.പി. അബറഹിമാനകടി, കിഴകമാട

്  പതിയ പരയില,  കറമാതര േദശം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറമാതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈസഫദീന സി.,  ,  േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീല എം.വി. ഭാര് 81

2 പഭാകരന എം.വി. മകന 66

3 ശ്ാമള എം.വി. മകള 65

4 പസനന എം.വി. മകന 61

5 സതീശന മീതല വീടില മകന 58

6 രാധാകഷന മകന 57

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റബീന െക. ഭാര് 37

2 അസദ ഇരഫാന െക. മകന 17

3 റഫ ഫാതിമ മകള 14
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അേപക   കറമാതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-01-2019  -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:ജി1-123/2022 22-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   െവളാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ ടി.െക., കാനാട് വീടില, തടികടവ

്  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഡാന േഫാസിേനാ കര്ാേകാസ, , േബാധിപിച അേപക

െവളാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-06-1992  -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:ജി1-182/2022 22-01-2022
 
  തളിപറമ താലകില   ചഴലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമന പി.വി.,  പതിയ വീടില,

നിടവാലര േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചഴലി വിേലജില   പേരതനെറ മകന പശാന് ടി.വി.,  ,  േബാധിപിച അേപക   ചഴലി വിേലജ

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

06-2011  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷാഹിദ സി.പി. മകള 49

2 റസിയ സി.പി. മകള 48

3 ൈസഫദീന സി. മകന 45

4 റഖിയ സി.പി. മകള 41

5 സമീറ സി.പി. മകള 39

6 റിയാസ സി. മകന 37

7 തസീമ സി. മകള 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാലി മാതയ ഭാര് 61

2 ഡാന േഫാസിേനാ കര്ാേകാസ മകന 30
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നമര:ജി1-183/2022 22-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   െകാളേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പകാശന െക., േകാേറാത് വീടില

, െപരമാേചരി േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാളേചരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അജിത എം., , േബാധിപിച അേപക   െകാളേചരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-184/2022 22-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   െകാളേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.എം. വിജയലകി,  'സാഗര'

വീടില, നണിയര േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െകാളേചരി  വിേലജില    പേരതയെട  ഭരതാവ വി.  ജനാരദനന,  ,  േബാധിപിച  അേപക

െകാളേചരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േപമന ടി.വി. മകന 56

2 പമീള ടി.വി. മകള 52

3 പശാന് ടി.വി. മകന 47

4 പീത ടി.വി. മകള 45

5 ദിവ് ടി.വി. മകള 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അജിത എം. ഭാര് 41

2 പജന എ.പി. മകന 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വി. ജനാരദനന ഭരതാവ 71

2 ബിജ പി.എം. മകന 42

3 ജിജ പി.എം. മകന 37

4 അഞന പി.എം. മകള 30
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നമര:ജി1-187/2022 22-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   കേറ്രി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകിയമ െക,  േകാലിയത് വീടില,

മാവിേചരി  േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കേറ്രി വിേലജില   പേരതയെട മകന രാധാകഷന െക., , േബാധിപിച അേപക   കേറ്രി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-

09-2018  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-188/2022 22-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   എരേവശി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ.വി. കഞമ,  അമിേലാത്

വീടില, എരേവശി േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരേവശി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ലകണന പി.വി., , േബാധിപിച അേപക   എരേവശി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-06-2006  -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. 

 
നമര:ജി1-298/2022 21-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   െചങളായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനന െക.െക., ദ്ാരക വീടില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക. കാരത്ായനി മകള 70

2 കഞികണന െക. മകന 68

3 േകാലിയത് കരണാകരന നമ്ാര മകന 66

4 െക. കല്ാണി മകള 64

5 േരാഹിണി െക. മകള 55

6 രേമശന േകാലിയത് മകന 57

7 രാധാകഷന െക. മകന 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാരവതി പി.വി. ഭാര് 82

2 സേരാജിനി പി.വി. മകള 60

3 ലകണന പി.വി. മകന 56

4 ലളിത പി.വി. മകള 52

5 വലസല മകള 49
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,  െകായം േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െചങളായി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഗിരീഷ കമാര ജി.ആര.,  ,  േബാധിപിച അേപക

െചങളായി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-12-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-299/2022 21-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   െചങളായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.വി. കഷന, േകാമത് വളപില

വീടില, പരിപായി േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െചങളായി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ജാനകി  പാചെപായില,  ,  േബാധിപിച അേപക

െചങളായി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-11-2008  -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:ജി1-302/2022 22-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   ചഴലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലന നായര, േദരമല വീടില, നിടവാലര

  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചഴലി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജി കാടന വീടില, , േബാധിപിച അേപക   ചഴലി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

05-2011  -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ ടി.ഒ. ഭാര് 69

2 ഗിരീഷ കമാര ജി.ആര. മകന 46

3 ഗീത വിേനാദ നമ്ാര മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി പാചെപായില ഭാര് 78

2 േശാഭന രവി മകള 57

3 ഉഷാകമാരി െക.വി. മകള 55

4 ബാബ െക.വി. മകന 52

5 രമ പാചെപായില മകള 52

6 വിജയ എ. മകള 49
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േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-304/2022 22-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   േമാറാഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാടാേഞരി വിജയന, േകാടാേഞരി

വീടില, േമാറാഴ േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േമാറാഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പസന പി.വി., , േബാധിപിച അേപക   േമാറാഴ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-

01-2020  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-404/2022 21-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   ആലേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ എം.ടി. മഞാമറതില

വീടില, അരങം േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ആലേകാട  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  വലസമ േതാമസ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

ആലേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    05-11-2018  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക.വി. ബാലകഷന മകന 61

2 ലകണന മകന 59

3 രാജന കാടന വീടില മകന 49

4 രഞിനി െക.വി. മകള 47

5 ഷാജി കാടന വീടില മകന 45

6 രജിത െക.വി. മകള 42

7 സേരാജിനി െക.വി. ഭാര് 73

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പസന പി.വി. ഭാര് 65

2 ഷജിത് പി.വി. മകന 48

3 ഷനില പി.വി. മകന 46

4 ഷീന പി.വി. മകള 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:ജി1-405/2022 21-01-2022
 
  തളിപറമ താലകില   ആലേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വരഗീസ ചാേകാ െചറകല

േതാടതില, െചറകല േതാടതില വീടില, അരങം േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറാസി വരഗീസ,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    04-03-2021  -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:ജി1-15482/2021 22-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസദാറകത് ൈസനബ ഹജമ

, ൈസദാറകത് വീടില, തചംബരം േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തളിപറമ് വിേലജില   പേരതയെട മകന അശഫ ൈസദാരകത്, , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-04-2013  -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. 

1 വലസമ േതാമസ ഭാര് 59

2 ആശ േതാമസ മകള 37

3 പിയ േതാമസ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േറാസി വരഗീസ ഭാര് 59

2 ജാസിന വരഗീസ മകള 31

3 േജാ വരഗീസ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ െക.പി. (മരണെപട മകന ആലികഞിയെട ഭാര്) മകെന ഭാര് 59

2 ലൈബന െക.പി. (മരണെപട മകന ആലികഞിയെട മകള) പൗതി 41

3 റേഫസ െക.പി. (മരണെപട മകന ആലികഞിയെട മകന) പൗതൻ 39

4 റഫീന (മരണെപട മകന ആലികഞിയെട മകള) പൗതി 38

5 ഷംന െക.പി. (മരണെപട മകന ആലികഞിയെട മകള) പൗതി 35

6 ഷിജിനാസ െക.പി. (മരണെപട മകന ആലികഞിയെട
മകന)

പൗതൻ 30

7 റമീന െക.പി. (മരണെപട മകന ആലികഞിയെട മകള) പൗതി 28

8 അബള െക.വി. (മരണെപട മകള ആമിനയെട ഭരതാവ) മകളെട ഭർതാവ 82
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9 അബള റഷീദ എസ. (മരണെപട മകന ആലികഞിയെട
മകന)

പൗതൻ 54

10 എസ. അബള റഹിമാന (മരണെപട മകന ആലികഞിയെട
മകന)

പൗതൻ 51

11 മറിയംബി എസ. (മരണെപട മകന ആലികഞിയെട മകള) പൗതൻ 48

12 ൈസദാരകത് റിയാസ (മരണെപട മകന ആലികഞിയെട
മകന)

പൗതൻ 47

13 അശഫ ൈസദാരകത് (മരണെപട മകന ആലികഞിയെട
മകന)

പൗതൻ 65

14 ൈസദാരകത് ഫാതിമ (മരണെപട മകന ആലികഞിയെട
മകള)

പൗതി 64
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-15824/2021 27-01-2022
 
  തളിപറമ താലകില    െകാളേചരി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അബള കാദര  പി.െക.,

കളതിനറവിട വീടില, പാടയം േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാളേചരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബള നിസാര െക.വി., , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-12-2019  -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:ജി1-16021/2021 27-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   ചഴലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള ജബാര പി.വി., പീടികവളപില, ചഴല

ി  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചഴലി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമീറ വി.വി., , േബാധിപിച അേപക   ചഴലി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നബീസ െക.വി. ഭാര് 59

2 മതലിബ െക.വി. മകന 44

3 അബള നിസാര െക.വി. മകന 41

4 നവാസ െക.വി. മകന 38

5 മഹമദ റിയാസ െക.വി. മകന 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സമീറ വി.വി. ഭാര് 42

2 ൈഷബാന വി.വി. മകള 23

3 ഷിഫാന വി.വി. മകള 20

4 ഷാമില വി.വി. മകള 14

5 മഹമദ പി.വി. സേഹാദരൻ 72

6 അസീസ പി.വി. സേഹാദരൻ 65
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നമര:ജി1-16447/2021 27-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   കേവരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിമംഗലം പതിയ പരയില േചയി

,  കേവരി  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കേവരി വിേലജില   പേരതയെട മകന ഭാസരന െക.പി., , േബാധിപിച അേപക   കേവരി വിേലജ

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

01-2005  -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:ജി1-16764/2021 27-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   കറമാതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഈശ്രി,  ശിവാനന മനിരം, കറമാതര

  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറമാതര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ നാരായണ സ്ാമി, , േബാധിപിച അേപക   കറമാതര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    22-02-2021  -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. 

7 മസഫ പി.വി. സേഹാദരൻ 55

8 നസീര പി.വി. സേഹാദരൻ 46

9 സിദിഖ പി.വി. സേഹാദരൻ 42

10 ആയിഷ സേഹാദരി 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നാരായണന െക.പി. മകന 72

2 കഞിരാമന െക.പി. മകന 70

3 ദാേമാദരന െക.പി. മകന 67

4 ഭാസരന െക.പി. മകന 65

5 ബാലകഷന കഞിമംഗലം പതിയ പരയില മകന 62

6 േരാഹിണി െക.പി. മകള 57

7 യേശാദ െക.പി. മകള 59

8 രജനി രാജന മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നാരായണ സ്ാമി ഭരതാവ 73

2 സ്യംപഭ മകള 48

3 സമ ടി. മകള 45
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നമര:ജി1-17663/2021 27-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   കറമാതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവി സി.വി., േചണിേചരി വീടില

, കറമാതര േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറമാതര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹേമഷ കമാര സി.വി., , േബാധിപിച അേപക   കറമാതര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-11-2021  -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:ജി1-14343/2021 28-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   തിമിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയാമ ചകനപറമില,  ചകനപറമില

 വീടില, തിമിരി േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിമിരി വിേലജില   പേരതയെട മകന േബബി സി.ഡി., , േബാധിപിച അേപക   തിമിരി വിേലജ

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

08-2020  -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. 

 
നമര:ജി1-315/2022 28-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   ഉദയഗിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജന എം.െക., മചിനി വീടില, അരങ

ം  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉദയഗിരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രജനി, , േബാധിപിച അേപക   ഉദയഗിരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

4 പഷ നിത്ാനനന നായര മകള 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈഷലജ സി.വി. മകള 47

2 ശീജ സി.വി. മകള 45

3 ഹേമഷ കമാര സി.വി. മകന 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങമ േജാസഫ മകള 54

2 േറാസമ േബബി മകള 52

3 േബബി സി.ഡി. മകന 50

4482 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 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:ജി1-314/2022 28-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   ഉദയഗിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചറിയാന െനലിനിലകംതടതില,

െനലിനിലകംതടതില  വീടില,  അരങം  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉദയഗിരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന െബനി െചറിയാന,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-01-2022 -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:ജി1-317/2022 28-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   ഉദയഗിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലിനസി േമാള മാതയ,  പാലയല വീടില

,  അരങം േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ഉദയഗിരി  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േജാബി െസബാസ്ന, ,  േബാധിപിച അേപക

ഉദയഗിരി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2020  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രജനി ഭാര് 48

2 ജിഷരാജ എം.ആര. മകന 24

3 േജ്ാതി രാജ മകള 20

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െബനി െചറിയാന മകന 45

2 െജയസമ മാതയ മകള 52

3 േസാളി ജിമി മകള 49

4 സാലി േജാരജ് മകള 48

5 ബിജി െജയിംസ മകള 47

6 ബിന െചറിയാന മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാബി െസബാസ്ന ഭരതാവ 43
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നമര:ജി1-15837/2021 27-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   മയില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി.വി. കമലാകി,  കമലാ ഭവന വീടില,

മയില  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മയില വിേലജില   പേരതയെട മകന നിധീഷ സി.വി., , േബാധിപിച അേപക   മയില വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-17337/2021 27-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   പരിയാരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി.െക. പാത, തനകാചി കടവത്

വീടില, മകന് േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരിയാരം വിേലജില   പേരതയെട മകള ടി.െക. സഹറ, , േബാധിപിച അേപക   പരിയാരം വിേലജ

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

05-2020  -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. 

 
നമര:ജി1-16753/2021 27-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   കറമാതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി.െക. നാരായണന നമ്ാര,  കറ്ാട

്  രയേരാത്  വീടില,  മയം  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറമാതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീധരന െക.ആര., , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-10-1986  -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

2 ജവല ടീസ േജാബി മകള 13

3 െജറില െസബാസ്ന േജാബി മകന 11

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിധീഷ സി.വി. മകന 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ടി.െക. സഹറ മകള 57
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-532/2022 27-01-2022
 
  തളിപറമ താലകില   െകാളേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഞയ തചറകല ചിറകല,

േകാരപത് വീടില, െകാളേചരി േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാളേചരി വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ടി.സി. വിജയലകി, , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2021  -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:ജി1-310/2022 27-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   ഉദയഗിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷന കടി കണന ചിറയില, കണന

ചിറയില  വീടില,  അരങം  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉദയഗിരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അേശാക കമാര െക.െക., , േബാധിപിച

അേപക   ഉദയഗിരി 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:ജി1-311/2022 27-01-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക.ആര. രാമകഷന നമ്ാര മകന 75

2 െക.ആര. മാധവികടി മകള 72

3 സരസ്തി അമ െക.ആര. മകള 70

4 ശീധരന െക.ആര. മകന 67

5 േശാഭന െക.ആര. മകള 63

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ടി.സി. വിജയലകി മാതാവ 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഷ കഷനകടി ഭാര് 60

2 അശ്തി െക.െക. മകള 34

3 അേശാക കമാര െക.െക. മകന 32
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 തളിപറമ താലകില   ഉദയഗിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫിലിേപാസ േജാസഫ,  ഇരപകാട്

വീടില, അരങം േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉദയഗിരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീലാമ ഫിലിേപാസ, , േബാധിപിച അേപക   ഉദയഗിരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-01-2019  -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:ജി1-313/2022 27-01-2022
 
  തളിപറമ  താലകില    ഉദയഗിരി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േമരി  െചറിയാന,

െനലിനിലകംതടതില  വീടില,  അരങം  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉദയഗിരി വിേലജില   പേരതയെട മകന െബനി െചറിയാന,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2021 -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. 

 
നമര:ജി1-16757/2021 27-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   ആലേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭവാനി അമ, പതപറമില വീടില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമ ഫിലിേപാസ ഭാര് 71

2 രഞിത് ഇ. ഫിലിപ് മകന 46

3 ശീരഞിനി ഇ. ഫിലിപ് മകള 44

4 അജിത് ഫിലിപ് മകന 41

5 സജിത് ഫിലിപ് മകന 39

6 മഞ ഫിലിപ് മകള 35

7 മാതയ ഫിലിപ് മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െബനി െചറിയാന മകന 45

2 െജയസമ മാതയ മകള 52

3 േസാളി ജിമി മകള 49

4 സാലി േജാരജ് മകള 48

5 ബിജി െജയിംസ മകള 47

6 ബിന െചറിയാന മകള 44
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,  അരങം േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആലേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ബാലന പി.ജി., , േബാധിപിച അേപക   ആലേകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    20-04-2007  -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:ജി1-15652/2021 27-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   ഇരികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ സി.വി., സി.വി. ഹൗസ, ഇരികര

  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇരികര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മനീര െക.വി., , േബാധിപിച അേപക   ഇരികര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-

02-2013  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-312/2022 27-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   ഉദയഗിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ,  വരികമാകല വീടില,

നടവില േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉദയഗിരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എലസി േജാസഫ, , േബാധിപിച അേപക   ഉദയഗിരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-12-1989  -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 സരള പി.ജി. പതപറമില മകള 59

2 ബാലന പി.ജി. മകന 56

3 ശരത് പി.എസ. (മരണെപട മകന ശശിധരനെറ മകന) പൗതൻ 24

4 കമല െക.വി.  (മരണെപട മകന ശശിധരനെറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 59

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മനീര െക.വി. മകന 60

2 ആയിഷ െക.വി. മകള 64

3 അബള നാസര മകന 59
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നമര:ജി1-16745/2021 27-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   േമാറാഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രനീഷ കമാര, കാരകീല വീടില, േമാറാ

ഴ േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േമാറാഴ വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ രതി പി.പി., , േബാധിപിച അേപക   േമാറാഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-09-2021  -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 എലസി േജാസഫ ഭാര് 61

2 എജിന േജാസഫ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രതി പി.പി. മാതാവ 55
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