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NOTICE

 
നമര:ജി1-14592/2021 26-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പയാവർ അംശം പയാവർ േദശത് എളംപായിൽ വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

േജാൺ ഇ വി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് േമാളിേജാൺ  േബാധിപിച അേപക ബനെപട  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. 

 
നമര:ജി1-14593/2021 27-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില  പയാവർ അംശം ൈപസകരി േദശത് പളിപറത് വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപാ

യ  േതാമസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്ിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് അനമ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   28-02-2015-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-13469/2020 27-10-2021
 
  തളിപറമ  താലകില  മയിൽ  അംശം  െചറപഴശി  േദശം  പടിഞാെറ  കണിയാൻകണി  വീടിൽ  താമസിചവരെവ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാളിേജാൺ ഭാര് 66

2 പദീപ േജാൺ മകന 44

3 ബിന േജാൺ മകള 43

4 പദീഷ േജാൺ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ ഭാര് 61

2 ഷിജി േതാമസ മകള 40

3 ഷീന  ബിജ മകള 38

4 ഷിനി േതാമസ മകള 35

23th November 2021Revenue Department14063
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അനരിചേപായ മറിയമ പി  െക  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള ആസ് പി െക  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  10-09-

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:ജി1-14586/2021 26-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില  തളിപറമ അംശം തളിപറമ േദശത് ഒതേയാത് വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

ഉേമഷ ഒതേയാത് എനയാളെട  അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് സഷമ എൻ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    29-08-2021-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:ജി1-14587/2021 26-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ അംശം കീഴാറർ േദശത് പാപിനിേശരി വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

പയൻമാർ വീടിൽ േഗാവിനൻ നമ്ാർ  എനയാളെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് പി വി രഗിണി അമ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 30-05-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആസ് പി െക മകള 62

2 പി െക എറമളാൻ             (മരണെപട സേഹാദരി
കദീജയെട

മകന 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഷമ എൻ ഭാര് 41

2 ഋഷിേകശ ഒ മകന 13

3 ഋഷിേദവ ഒ മകന 8

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

14064 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:ജി1-14588/2021 26-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില  തളിപറമ അംശം കീഴാറർ േദശത് ഇടേകാട് വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിേകഷ

് പി വി എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മാതാവ പി വി രഗിണി അമ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 29-06-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി  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:ജി1-14612/2021 26-10-2021
 
  തളിപറമ  താലകില   േമാറാഴ  അംശം  കാനൽ  േദശത്   അഴീേകാടൻറകത്  വീടിൽ    താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  സൈബദ െക പി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന അലി ഫഹദ െക പി േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 15-09-

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. 

 
നമര:ജി1-5845/2021 26-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില  പരിയാരം അംശം പരിയാരം േദശത്  അശ്തി വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മിനി

എം  എസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട സേഹാദരി സ്പ ടി വി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  04-10-2020-ല

1 പി വി രഗിണി അമ ഭാര് 64

2 പീത പി വി മകള 47

3 രാേജഷ പി വി മകന 43

4 രമ് പി വി മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി വി രഗിണി അമ മാതാവ 64

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അലി ഫഹദ െക പി മകന 38

2 അബൾ റസാഖ െക പി മകന 36

3 മഹമദ നിസാർ െക പി മകന 34

4 സിയാദ െക പി മകന 31
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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: ജി1-7065/2021 26-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില  പരിയാരം അംശം പരിയാരം േദശത്  െചലരിയൻ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

ലയിസ െചലരിയൻ എനയാളെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് അനിത ലയിസ  േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  17-06-2013-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-14662/2021 28-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില  ഉദയഗിരി അംശം അരംങം േദശത്  ൈകതയൽ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

േതാമസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന െജയസൺ േതാമസ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2021-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:ജി1-14660/2021 28-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിേജഷ െക വി സേഹാദരൻ 40

2 സ്പ ടി വി സേഹാദരി 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത ലയിസ ഭാര് 53

2 ലിൻഡ ലയിസ മകള 31

3 ലിംന ലയിസ മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിസി െക ടി മകള 38

2 േസാഫിയ േടാമി മകള 35

3 െജയസൺ േതാമസ മകന 33
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 തളിപറമ താലകില  ഉദയഗിരി അംശം ഉദയഗിരി േദശത് കിഴികണയിൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

േജാസഫ െക എം  എനയാളെട  അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന ബിജ െക െജ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  29-04-2020-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി േജാസഫ ഭാര് 72

2 ബിന േതാമസ മകള 48

3 ബിേനായി െക െജ മകന 47

4 ബിൻസി േജാണി മകള 45

5 ബിജ െക െജ മകന 42
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-14621/2021 28-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില ചഴലി അംശം ചഴലി േദശത്  വലിയാൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ ട

ി പി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര്  രഗിണി വലിയാൽ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2021-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:ജി1-14622/2021 28-10-2021
 
  തളിപറമ  താലകില   ചഴലി  അംശം  നിടവാലർ  േദശത്   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ലക്മി  അമ

മനിേയാടത്  എനയാളെട  അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന നാരായണൻ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന     01-10-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ പറയനയാൾ മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-14407/2021 28-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില  െകാളേചരി അംശം കചിൽ േദശത്  കസൻറ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എം പ

ി  മമ  ഹാജി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന മഹമദ ഇഖബാൽ എ പി  േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  30-06-2017-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 രഗിണി വലിയാൽ ഭാര് 53

2 േശയ വലിയാൽ മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണൻ മനിേയാടത് മകന 66
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ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-14408/2021 28-10-2021
 
  തളിപറമ  താലകില   െകാളേചരി  അംശം  െപരമാേചരി  േദശത്  അഫി  മാൻഷൻ  വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ പളീരാട ഇബാഹിം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന ൈഫസൽ പതിയപരയിൽ േബാധിപിച അേപക ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

30-08-2021-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:ജി1-14776/2021 29-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   ഇരികർ അംശം ഇരികർ േദശത്  കനവയൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബ

ു എനയാളെട  അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് സഫിയ ടി പി  േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 24-08-2019-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 കഞാത എ പി ഭാര് 68

2 നഫീസ എ പി മകള 52

3 ആയിഷ എ പി മകള 50

4 ഇബാഹിം കടി എ പി മകന 49

5 സിദീഖ എ പി മകന 46

6 മഹമദ ഇഖബാൽ എ പി മകന 43

7 നൗഫൽ എ പി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി പി കഞാമി ഭാര് 52

2 ൈഫസൽ പതിയപരയിൽ മകന 39

3 ഫാസില പി പി മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ ടി പി ഭാര് 55

2 ശിഹാബദീൻ ടി പി മകന 40
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നമര:ജി1-14415/2021 28-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില ഇരികർ അംശം േകാേളാട േദശത്  ശീനിലയം വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ

ം  െക  േദവി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള പീത എം െക  േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   19-06-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-14772/2021 29-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില  െവളാട അംശം നടവിൽ േദശത്   കടയൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ

്  േജാസഫ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ സേഹാദരൻ അബഹാം െക െജ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2001-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ പറയനയാൾ  മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-14774/2021 29-10-2021
 
  തളിപറമ താലകില  േവൾഡ അംശം നടവിൽ േദശത് ചകിയത് വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

േജാസഫ ജയിംസ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

3 നവാസ ടി പി മകന 37

4 ഫൗസിയ ടി പി മകള 35

5 ശബാന ടി പി മകള 33

6 ഫാതിമ ടി പി മകള 30

7 സമീറ ടി പി മകള 27

8 ആയിഷ ടി പി മകള 24

9 ഫർസാന ടി പി മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത എം െക മകള 59

2 അനിത എം െക മകള 57

3 ശീജ എം മകള 51

4 പീത എം െക മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബഹാം െക െജ സേഹാദരൻ 60
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സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് പിൻസിേമാൾ േജാർജ് േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-01-2011-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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-14773/2021 29-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില  േവൾഡ അംശം നടവിൽ േദശത് കടയൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലികട

ി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട  മകന  അബഹാം  െക  െജ   േബാധിപിച  അേപക  ബനെപട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശവിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന       10-08-2021-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:ജി1-14589/2021 26-10-2021
 
  തളിപറമ താലകില   തളിപറമ അംശം തളിപറമ േദശത് എം പി  വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

അഷറഫ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് മറിയം സി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  30-04-2021-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 പിൻസിേമാൾ േജാർജ് ഭാര് 40

2 േജാസിൻ ജയിംസ മകന 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബഹാം െക െജ മകന 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയം സി ഭാര് 35

2 റിയ ഫാതിമ സി മകള 12

3 സൻഹ സി മകള 8

4 ടി െക ഹസൻ പിതാവ 80

5 റാബിയ എം പി മാതാവ 63
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നമര:ജി1-14420/2021 28-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   മയിൽ  അംശം െചറപഴശി േദശത്  ജിഷാലയം വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

പരേഷാതമൻ ഇ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് െക വി ശീജ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   19-04-2021-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:ജി1-14422/2021 28-10-2021
 
  തളിപറമ താലകില  മയിൽ  അംശം   െപരമാേചരി  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പവിതൻ ടി

എനയാളെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ശീജ െക വി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    12-05-2017-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:ജി1-7060/2021 26-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പരിയാരം അംശം ഇരിങൽ േദശത്  േകാടത് വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

നാരായണി െക വി  എനയാളെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള െക വി തങമണി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   16-04-2019-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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജ െക വി ഭാര് 57

2 െക വി ജിഷ മകള 38

3 െക വി ുതി മകള 31

4 െക വി ജിത മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജ െക വി ഭാര് 41

2 അനഘ െക വി മകള 17

3 അങിത് െക വി മകന 9
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക വി തങമണി മകള 53

2 ടി വി തമായി (മരണെപട മകൻ കഞിരാമെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 51

3 െക വി സനിത  (മരണെപട മകൻ കഞിരാമെൻറ മകൾ) പൗതി 28

4 െക വി േസഹ  (മരണെപട മകൻ കഞിരാമെൻറ മകൾ) പൗതി 24
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 1 -14345 / 2021 22-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   കറ്ാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ  വി  െക  ദിവ്ാലയം  വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കറ്ാടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന വി  എം  ധിലൻ  േബാധിപിച അേപക   കറ്ാടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-10-2019  -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:ജി1. 14344 / 2021 22-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   തിമിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആഗസി ,  ഐപൻ  പറമിൽ  വീടിൽ ,

തലവിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിമിരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിേജാ  ഐ  എ  , , േബാധിപിച അേപക   തിമിരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-

02-2014  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം  പി സരസ ഭാര് 82

2 ദിലീപ കമാർ  വി  എം മകന 62

3 വി  എം  ധേനഷ  ബാബ മകന 58

4 വി  എം  ദീപതി മകള 56

5 വി  എം  േദവാനന് മകന 51

6 വി  എം  ധിലൻ മകന 49

7  വി  എം ദിവ് മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ ഭാര് 80

2 കര്ാേകാസ മകന 56

3 േജാർജ് മകന 50

4 ആൻസി  ഫിലിപ് മകള 48
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നമര:ജി1. 14341 / 2021 22-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   തിമിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി  വി  ബാലൻ @ ബാലകഷൻ  വടേക

വീടിൽ , തലവിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിമിരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അേജഷ വി  വി , , േബാധിപിച അേപക   തിമിരി വിേലജ

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

04-2012  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1  14340 22-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   എരേവശി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ  പി  െക , െവളിയം വളപിൽ

,  എരേവശി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരേവശി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കാർത്ായനി  േബാധിപിച അേപക   എരേവശി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-

06-2020 -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:ജി 1. 14339 / 2021  22-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   ചഴലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീേദവി  എം വി  പാർവതി നിവാസ ,

നിടവാലർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചഴലി വിേലജില   പേരതയെട മകന കഞിരാമൻ  എം  വി  േബാധിപിച അേപക   ചഴലി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-

5 ബിേജാ ഐ  എ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവി ബാലകഷൻ ഭാര് 62

2 ശീജ ബാലകഷൻ മകള 41

3 അേജഷ  വി വി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി ഭാര് 71

2 ബാബ വി  ആർ മകന 48

3 സമതി മകള 45

4 ഉഷ വി  ആർ മകള 41
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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:ജി 1 . 14338 / 2021 22-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   ചഴലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാമണി  എം,  ചിേറാത് , നിടവാലർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ചഴലി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ബാലകഷൻ  സി  േബാധിപിച അേപക   ചഴലി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-07-2021  -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 . 14336 / 2021 22-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പനിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈഷജ പി പി  പതിയപരയിൽ, പനിയർ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പനിയര വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ കാനായി വതല , , േബാധിപിച അേപക   പനിയര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-01-2021 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലകഷൻ  എം വി മകന 64

2 രാമചനൻ  എം വി മകന 59

3 സതീേദവി  എം  വി മകള 55

4 നാരായണൻ  എം വി മകന 49

5 കഞിരാമൻ  എം വി മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലകഷൻ  സി ഭരതാവ 62

2 അനപ കമാർ  സി മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരഷമ  പി ഭാര് 32

2 ൈവഗ ൈഷജ മകള 11

3 അനഗഹ ൈഷജ മകന 8
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നമര:ജി 1 14334 / 2021 22-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പടവം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ  കനിൽ വീടിൽ , പടവം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പടവം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സി വി  കാർത്ായനി േബാധിപിച അേപക   പടവം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-06-2020  -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:ജി 1 . 14331 / 2021 22-10-2021
 
  തളിപറമ താലകില   കറമാതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമൻ  സി ,ചിറമൽ ,

കണിചാമൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറമാതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന പരേഷാതമൻ  സി േബാധിപിച അേപക   കറമാതര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    01-08-2021  -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:ജി 1 . 13331 / 2021 22-10-2021
 
  തളിപറമ താലകില   കറമാതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമൻ നമ്ാർ വി  വി  ,

4 കാനായി വതല മാതാവ 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി  വി  കാർത്ായനി ഭാര് 71

2 ബീന സി  വി മകള 52

3 സനി മകന 50

4 ഷീന സി വി മകള 47

5 സി വി  േസാന മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യേശാദ  ഇ ഭാര് 74

2 പരേഷാതമൻ  സി മകന 51

3 രേമശൻ  സി മകന 50

4 മേനാജ കമാർ  സി മകന 46

5 ചിത  സി മകള 42

6 നിഷ സി മകള 39
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വളിേയാടവീടിൽ ,  വടകാേഞരി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറമാതര വിേലജില   പേരതനെറ മകള സജാത ടി  െക  േബാധിപിച അേപക

കറമാതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-02-2009  -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. 14095 / 2021 22-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   േചേലരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരിങളയൻ  കരിഞി ,  അരിങളയൻ

വീടിൽ ,  നേഞരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചേലരി വിേലജില   പേരതയെട മകന ബാലൻ എ േബാധിപിച അേപക   േചേലരി വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-04-2007 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1. 14094 / 2021 22-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   േചേലരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ മജീദ , കറികണി  ചാലിൽ ,

േചേലരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചേലരി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ൈസനബ െക െക േബാധിപിച അേപക   േചേലരി വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യേശാദ ടി  െക മകള 74

2 രാഘവൻ ടി മകന 71

3 രാജൻ ടി മകന 69

4 കഞിരാമൻ  ടി  െക മകന 66

5 ദാേമാദരൻ  ടി െക മകന 63

6 നാരായണൻ  ടി െക മകന 60

7 േവലായധൻ  ടി െക മകന 58

8 വസന കമാരി  ടി  െക മകന 55

9 സേലാചന ടി  െക മകള 49

10 സജാത ടി  െക മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സശീല എ മകള 58

2 ബാലൻ  എ മകന 52

3 രാജീവൻ  എ മകന 50
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ  െക െക മകള 66

2 താജദീൻ  െക െക മകന 45

3 ൈഹദർ  െക െക മകന 43

4 ഖാലിദ  െക െക മകന 41

5 ൈസനബ  െക െക മകള 40

6 ഉമർ  െക െക മകന 36
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-14762/2021 28-10-2021
 
  തളിപറമ താലകില   കേവരി  അംശം പടേപങാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലാകി  ടി

താറിേയാട്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി         പേരതയെട മകന ൈവഷവ  ടി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2019 -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:ജി1-14761/2021 28-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   കേവരി അംശം ചപാരപടവ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉലഹനാൻ പി ഒ

പനങാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വിേലജില   പേരതനെറ മകള ലിേയാണി േജായി േബാധിപിച അേപക ബനെപട   വിേലജ

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

04-2021  -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:ജി1-14760/2021 28-10-2021
 
  തളിപറമ താലകില   കേവരി  അംശം ചപാരപടവ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷണൻ  എ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈവഷവ  ടി മകന 21

2 വനന ടി മകള 19

3 േദവി  ടി മാതാവ 69

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൽസമ ഭാര് 60

2 ലിേയാണി േജായി മകള 39

3 േജായസി േജായി മകള 36

4 േജാഷിറ് േജായി മകള 34
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അതിലാട്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന സേരഷ എ െക ,േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-03-2020 -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:ജി1-14758/2021 28-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   കേവരി അംശം കേവരി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹേദവൻ െക എം

കാനമഠതിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന പിയദാസൻ പി ,  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2021 -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:ജി1-14759/2021 28-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   കേവരി അംശം കേവരി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാർവതി ടി  െപരനാറിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന പിയദാസൻ പി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2020 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീനാകി എ വി ഭാര് 65

2 സരാജൻ എ വി മകന 46

3 സേലാചന എ െക മകള 44

4 സേരഷ എ െക മകന 42

5 സമതി എ െക മകള 41

6 സധ എ െക മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പിയദാസൻ പി മകന 45

2 ദിലീപ കമാർ പി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ജി1-14757/2021 28-10-2021
 
  തളിപറമ താലകില   കേവരി  അംശം ചപാരപടവ േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗേണശൻ ടി

തലേകാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് പാർവതി തലേകാട് , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-03-2020 -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:ജി1-14417/2021 28-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   കറമാതരഅംശം െചപനൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ടി പതനാഭൻ

 തടാരത്  തീയേഞരി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ സേഹാദരൻ വിജയൻ എൻ ടി , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    28-07-2019  -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:ജി1-14419/2021 28-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   േചേലരി അംശം േചേലരി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം നാരായണ മാരാർ

പാർവതി  നിവാസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള ഗീത െക പി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

07-2014  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

1 പിയദാസൻ പി മകന 45

2 ദിലീപ കമാർ  പി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാർവതി തലേകാട് ഭാര് 45

2 അഖിൽ ടി മകന 25

3 അഭി ഗേണശ മകന 24

4 കല്ാണി  ടി മാതാവ 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവി എൻ ടി മാതാവ 86
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 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:ജി1-14631/2021 29-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പനിയരഅംശം പമംഗലം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒേതനൻ നമ്ാർ

െപാഴകര  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന നാരായണൻ എൻ വി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-1992 -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:ജി1-14793/2021 29-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   നിടിേയങ അംശം േചപറമ് േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസകരൻ െക

കഴിചാൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ശീജിത് പി െക േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-2021  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതാകി െക പി ഭാര് 83

2 ഗിരിജാേദവി െക പി മകള 61

3 മരളീധരൻ െക പി മകന 56

4 ഗീത െക പി മകള 53

5 ഗംഗാേദവി െക പി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി 'അമ മകള 81

2 േദവി എൻ വി മകള 75

3 നാരായണൻ എൻ വി മകന 73

4 േദവകി എൻ വി മകള 71

5 നടവത് വീടിൽ ജാനകി മകള 69

6 എൻ വി കഞികണൻ മകന 64

7 െക െക രാജലകി  (മരണെപട മകൻ കഞപെൻറ  ഭാര്) മകെന ഭാര് 69

8 പസനൻ െക െക  (മരണെപട മകൻ കഞപെൻറ മകൻ) പൗതൻ 45

9 സംഗീത െക െക (മരണെപട മകൻ കഞപെൻറ മകൾ) പൗതി 44

10 വിേവക െക െക (മരണെപട മകൻ കഞപെൻറ മകൻ) പൗതൻ 40
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-14181/2021 28-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പരിയാരം അംശം പരിയാരം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക ഉറവാടി

പാേലാടകാവിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട പൗതി സനിത പി െക േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

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

01-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജിത് പി െക മകന 50

2 ജിേതഷ പി െക മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക വി ഭാസകരൻ  (മരണെപട മകൾ സേരാജിനിയെട
ഭർതാവ )

മകളെട ഭർതാവ 70

2 സനിത പി െക പൗതി 45
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-13820/ 2021 29-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   തിമിരി അംശം തലവിൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയാമ  പതൻപരക

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന േയാഹനാൻ പി വി േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-1992 -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:ജി1-14771/2021 29-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   ശീകണപരം അംശം വയകര േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്ഭാമ ടി െക

സത്ാലയം  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന ടി െക പസാദ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2021  -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമ മകള 72

2 ചാേകാ പി എ മകന 70

3 ഫിേലാമിന സകറിയ മകള 68

4 ഔേസപ പി എ മകന 62

5 േയാഹനാൻ പി വി മകന 60

6 േമരികടി വിൽസൺ മകള 58

7 ആെൻറണി പി എ മകന 55

8 അനമ വർഗീസ  (മരണെപട മകൻ വരഗീസിെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 75

9 ആെൻറണി പി വി  (മരണെപട മകൻ വരഗീസിെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 55

10 േജാസഫ വർഗീസ  (മരണെപട മകൻ വരഗീസിെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 53

11 ൈഷനി വർഗീസ  (മരണെപട മകൻ വരഗീസിെൻറ മകൾ ) പൗതി 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർ െക ഗംഗാധരൻ ഭരതാവ 72
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നമര:ജി1-14775/2021 29-10-2021
 
  തളിപറമ താലകില   നയനടവില അംശം  നടവിൽ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഡാമനിക്

സാവിേയാ  െക  വി  െകാടാരം  കേനൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന അരൺ െഡാമിനിക് , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-2020  -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:ജി1-14626/2021 28-10-2021
 
  തളിപറമ താലകില   ആലേകാട അംശം ആലേകാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ

ഗർവാസീസ  കടികാട് കേനൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ജബി േജാസ  , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-14627/2021 28-10-2021
 
  തളിപറമ താലകില   െചങളായിഅംശം െപരിേങാന്  േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  െക

2 ടി െക പസാദ മകന 42

3 ടി െക പസീത മകള 38

4 ടി െക മീനാകി അമ മാതാവ 92

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ വി െജ ഭാര് 45

2 അമല െഡാമിനിക് മകള 25

3 അരൺ െഡാമിനിക് മകന 23

4 അഖില േടാം മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െറജി േജാസ ഭാര് 67

2 െപപസി േജാസ മകള 43

3 ജബി േജാസ മകന 41

4 േറാബിൻ േജാസ മകന 32
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മീനാകിയമ  പിലാകനമൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന പി  െക േലാഹിതാകൻ േബാധിപിച അേപക ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    08-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-14663/2021 28-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പടവംഅംശം പടവം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തിലകൻ പി  പകളങര

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ദിവ് എ, േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    31-08-2021  -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:ജി1-14764/2021 29-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പരിയാരം അംശം ഇരിങൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ  പണകൻ

മീതെല   പരയിൽ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് കമലാകി എം പി  േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ

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

06-2000 -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 പി െക രഗമിണി മകള 70

2 പി െക േലാഹിതാകൻ മകന 65

3 ലളിത ജനാർദനൻ മകള 62

4 പി െക രാമചനൻ മകന 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദിവ് എ ഭാര് 36

2 സര്നനൻ പി മകന 16

3 ലക്മി നന പി മകള 13

4 മാധവി അമ പി മാതാവ 75
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നമര:ജി1-14765/2021 29-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പരിയാരം അംശം പരിയാരം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻ  െക

മലകാൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര്  സജാത എം െക േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2020 -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:ജി1-14770/2021 29-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പരിയാരം അംശം പരിയാരം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ ഒ പി

ഓണപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന പദീപൻ ഒ പി, േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-04-2021  -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:ജി1-14766/2021 29-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പരിയാരം അംശം പരിയാരം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻ വി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലാകി എം പി ഭാര് 53

2 ഷിജ എം പി മകന 31

3 ഷിംന എം പി മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത എം െക ഭാര് 49

2 േസഹ ദാേമാദരൻ മകള 32

3 േശ്ത ദാേമാദരൻ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരാഹിണി ഒ പി ഭാര് 69

2 ഹരിപസാദ ഒ പി മകന 47

3 പദീപൻ ഒ പി മകന 44

4 ദിലീഷ ഒ പി മകന 41
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െവങേലാടൻ   വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് വതല  െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2021  -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:ജി1-14768/2021 29-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പരിയാരം അംശം പരിയാരം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ അസീസ പി

 സഫിയ  മൻസിൽ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള സഫീന സി , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-

04-2021  -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 വതല  െക ഭാര് 46

2 ആര്നന രേമഷ മകള 19

3 അനാമിക െക മകള 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ സി ഭാര് 55

2 അബൽ റസാഖ സി മകന 37

3 ഖദീജ സി മകള 36

4 കഞാമിന സി മകള 35

5 സഫീന സി മകള 34
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-14409/2021 28-10-2021
 
  തളിപറമ താലകില   കയരളം  അംശം  മലെകാടി  േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി  വിമല

നടവിേലകണി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന ഉണികഷൻ എൻ െക  േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-02-2013 -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. 

 
നമര:ജി1-14410/2021 28-10-2021
 
  തളിപറമ താലകില   കയരളം അംശം മലെകാടി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നടവിേലകണി

അചതൻ  നടവിേലകണി  വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ഉണികഷൻ എൻ െക   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    13-06-2012  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിത എൻ െക മകള 52

2 അനിത കമാരി എൻ െക മകള 49

3 ഷീജ എൻ െക മകള 46

4 ൈഷനിേമാൾ എൻ െക മകള 42

5 ഉണികഷൻ എൻ െക മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിത എൻ െക മകള 52

2 അനിത കമാരി എൻ െക മകള 49

3 ഷീജ എൻ െക മകള 46

4 ൈഷനിേമാൾ  എൻ െക മകള 42

5 ഉണികഷൻ എൻ െക മകന 38
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നമര:ജി1-14411/2021 28-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   കയരളം അംശം േവളം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി വി കഞിരാമൻ നമ്ാ

ർ  ശാനി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ജയരാജ വി  സി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2018 -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:ജി1-14412/2021 28-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   കയരളം അംശം േവളം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി സി നാരായണി അമ

ശാനി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള കാർത്ായനി  വി സി   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-10-2011 -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. 

 
നമര:ജി1-14413/2021 28-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   കയരളം അംശം േവളം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പകാശൻ െക  അയനത്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര്  രശി,  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    31-08-2021  -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 കാർത്ായനി  വി സി ഭാര് 77

2 സേരഷ കമാർ വി സി മകന 51

3 ൈശലജ വി സി @ ൈശലജ േഘാഷ മകള 50

4 ജയരാജ വി സി മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഗമിണി വി സി മകള 79

2 കാർത്ായനി  വി സി മകള 77

3 ജനാർദനൻ വി സി മകന 74
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നമര:ജി1-14659/2021 28-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ  അംശം കപം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ നമ്ാർ പി വ

ി  പടികൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് േശാഭന െക പി   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2021 -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:ജി1-14628/2021 28-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ  അംശം തളിപറമ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം കടി െക

 േസാൈവറ് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന മഹമദ അസം  സി ,  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2021 -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 രശി ഭാര് 44

2 നവ്ശീ പകാശ മകള 20

3 ലകമിപഭ പകാശ മകള 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന െക പി ഭാര് 65

2 േജ്ാതി െക പി മകള 44

3 ജിനി െക പി മകള 41

4 ജീജ െക പി മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി അബൽ ഖയം മകന 61

2 കഞാമിന സി മകള 57

3 ജമീല സി മകള 55

4 ഷരീഫ സി മകള 52

5 അബൾ മജീബ ചളിേയാടൻ മകന 50

6 അബദല മനീർ സി മകന 46

7 മഹമദ അസം  സി മകന 41
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നമര:ജി1-14424/2021 28-10-2021
 
  തളിപറമ താലകില   േമാറാഴഅംശം കാനൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ െക

കാേനാടതിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മകന അജയൻ എം   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2008 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-14423/2021 28-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   േമാറാഴ അംശം കാനൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി പി അലീമ  പതി

യ പരയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന മഹമദ റാഫി പി പി   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-2020 -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:ജി1-14658/2021 28-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   ഉദയഗിരി അംശം ഉദയഗിരി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞമ  പതേശരി

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന േകളപൻ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-02-2010  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാേനാടതിൽ  യേശാദ ഭാര് 68

2 അജയൻ എം മകന 50

3 രാേജഷ െക മകന 47

4 അജിത െക മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ റഫീഖ പി പി മകന 53

2 മജീബ റഹമാൻ പി പി മകന 51

3 മഹമദ റാഫി പി പി മകന 42
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകളപൻ മകന 60

2 ജാനകി മകള 67

3 മാധവി മകള 60

4 രാഘവൻ മകന 53

5 തങമ മകള 50

6 കഞിരാമൻ െക  (മരണെപട മകൾ നാരായണിയെട
ഭർതാവ )

മകളെട ഭർതാവ 79

7 അജികമാർ പി െക (മരണെപട മകൾ നാരായണിയെട മകൻ )പൗതൻ 47

8 നിഷ േമാൾ  (മരണെപട മകൾ നാരായണിയെട മകൾ ) പൗതി 45

9 അരൺ കമാർ പി െക (മരണെപട മകൾ നാരായണിയെട
മകൻ )

പൗതൻ 43

10 ബാലൻ  (മരണെപട മകൾ തമായിയെട ഭർതാവ ) മകളെട ഭർതാവ 66

11 രാേജനൻ  (മരണെപട മകൾ തമായിയെട മകൻ ) പൗതൻ 44

12 ലത  (മരണെപട മകൾ തമായിയെട മകൾ) പൗതി 42

13 ഷീജ വീേനശൻ  (മരണെപട മകൾ തമായിയെട മകൾ) പൗതി 36
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-13999/2021 30-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പയാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ പി എ  പയാവർ അംശം

പയാവർ േദശം പാറമഴയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പയാവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജി േതാമസ  േബാധിപിച അേപക

പയാവര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന   07-06-2017 -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:ജി1-13998/2021 30-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പയാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലിയാമ േതാമസ  പയാവർ അംശ

ം പയാവർ േദശം പാറമഴയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പയാവര വിേലജില   പേരതയെട മകന സജി േതാമസ , , േബാധിപിച അേപക

പയാവര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-03-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എബഹാം േതാമസ മകന 57

2 ജിജി േതാമസ മകള 55

3 സത്ൻ േതാമസ മകന 50

4 സജി േതാമസ മകന 47

5 െജയേമാൻ  േതാമസ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എബഹാം േതാമസ മകന 57

2 ജിജി േതാമസ മകള 55

3 സത്ൻ േതാമസ മകന 50

4 സജി േതാമസ മകന 47

5 െജയേമാൻ  േതാമസ മകന 45
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നമര:ജി1-14974/2021 03-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില   കേവരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനീഷ പി  കേവരി അംശം കേവരി േദശം

 അൈദ്തം  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കേവരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷനി എം വി , , േബാധിപിച അേപക   കേവരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-14973/2021 03-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പടവം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െക രാമൻ  പടവം അംശം പടവം േദശ

ം പവീണ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പടവം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ദാകായണി െക ടി േബാധിപിച അേപക   പടവം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

07-2005  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-14972/2021 03-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പടവം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷ ടി  പടവം അംശം പടവം േദശ

ം പനകൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പടവം വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹാരിസ ടി , , േബാധിപിച അേപക   പടവം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷനി എം വി ഭാര് 40

2 അൈദ്ത  പി അനീഷ മകന 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദാകായണി െക ടി മകള 63

2 െക ടി ആർ നായർ മകന 58
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നമര:ജി1-14969/2021 03-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില   േമാറാഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പവിതൻ എം  േമാറാഴ അംശം കാന

ൽ  േദശം  ഇനപസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമാറാഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പി  ഇനിര ,  ,  േബാധിപിച അേപക

േമാറാഴ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-12-2015  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി114971/2021 03-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പടവം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ടി ശീേദവി അമ  പടവം അംശം പടവ

ം േദശം പവീണ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പടവം വിേലജില   പേരതയെട മകള െക ടി ദാകായണി , , േബാധിപിച അേപക   പടവം വിേലജ

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

11-2006  -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 മമകടി പനകൻ ഭരതാവ 71

2 ൈഫസൽ ടി മകന 41

3 അയബ ടി മകന 39

4 ഹാരിസ ടി മകന 36

5 സീനത് ടി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി ഇനിര ഭാര് 61

2 പവീൺ കമാർ പി മകന 42

3 പതീഷ കമാർ പി മകന 41

4 പേജാഷ  പി മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ടി ദാകായണി മകള 63

2 െക ടി ആർ നായർ ഭാര്യെട/ഭർതാവിെന സേഹാദരി 58

23th November 2021Revenue Department14097
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നമര:ജി-14966/2021 03-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില   േമാറാഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിബി സി െക  േമാറാഴ അംശം

കാനൽ  േദശം  െചറിയ  കഞികണിലകത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമാറാഴ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ബി ആലികടി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-2020 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-14965/2021 03-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില   േമാറാഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം േഗാപാലൻ  േമാറാഴ അംശം

േമാറാഴ  േദശം  മാചിയത്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമാറാഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകന എം ഷാജി , , േബാധിപിച അേപക

േമാറാഴ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-04-2021  -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:ജി1-14970/2021 03-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില   ആനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചേളരി േപാള  പാറ  ആനർ അംശ

ം  ആനർ േദശം  തേചാളി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനര വിേലജില   പേരതയെട മകള ചനമതി ടി , , േബാധിപിച അേപക

ആനര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബി ആലികടി ഭരതാവ 55

2 സി െക ഫർഹാന മകള 22

3 സി െക ഫർബീന മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം യേശാദ ഭാര് 75

2 ൈശലജ എം മകള 49

3 എം ഷാജി മകന 45

4 മിനി യ (മരണെപട മകൻ പസനൻെറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 48

5 പണവ എം     ( ടി മകൻ ) പൗതൻ 25

6 പയാഗ എം     ( ടി ടി ) പൗതൻ 20
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-11-2014 -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 ചനമതി ടി മകള 65

2 സാവിതി ടി മകള 60

3 ഗീത ടി മകള 57

4 വസമതി  ടി മകള 54

5 ശരൺ ടി (മരണെപട മകൻ ശശിധരൻെറ മകൻ ) പൗതൻ 28

23th November 2021Revenue Department14099
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