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NOTICE

 
നമര:ജി1-15651/2021 07-12-2021
 
 തളിപറമ താലകില   കറമാതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരന െക.വി. കിരണ, വരഡല

, മയം പി.ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപാത ആവശ്ം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറമാതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േദവി െക., കിരണ, വരഡല, മയം പി.ഒ., േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2021 -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:ജി1-12043/21 07-12-2021
 
 തളിപറമ താലകില   മയില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദകടി പി.െക. പടിഞാെറ

കണിയാങണി, പാലതംകര, െചറപഴശി പി.ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപാത ആവശ്ം ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മയില വിേലജില   പേരതനെറ അനനിരവൾ  ആയിസമ

പി.െക., പളിയളകണി, പാലതംകര, െചറപഴശി പി.ഒ., േബാധിപിച അേപക   മയില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-1970 -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 േദവി െക. ഭാര് 68

2 നായര ദീപ മകള 43

3 ദിവ് പഭാകരന മകള 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കദീജ പി.െക. അനനിരവൾ 80

2 നഫീസ പി.െക. അനനിരവൾ 70

3 ആയിസമ പി.െക. അനനിരവൾ 69

4 മഹമദ പി.െക. അനനിരവൻ 59

5 ഫാതിമ പി.െക. അനനിരവൾ 57

6 സേലഖ പി.െക. അനനിരവൾ 72

7 ഷാഹല ഹമീദ പി. അനനിരവൻ 71
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നമര:ജി1-12042/21 07-12-2021
 
 തളിപറമ താലകില   മയില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.െക. ൈസനബ ടിഞാെറ കണിയാങണ

ി ഹൗസി,  െചറപഴശി, െചറപഴശി പി.ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപാത ആവശ്ം ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മയില വിേലജില   പേരതയെട മകള സേലഖ പി.െക.,

പടിഞാെറ കണിയാങണി, പാലതംകര, െചറപഴശി, േബാധിപിച അേപക   മയില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-1993 -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. 

8 ആയിഷ സി.െക. അനനിരവൾ 60

9 അബളഹാജി പി.െക. അനനിരവൻ 79

10 ഷാഹല ഹമീദ െക.പി. അനനിരവൻ 54

11 ഖദീജ െക.പി. അനനിരവൾ 53

12 അബള റഹാന െക.പി. അനനിരവൻ 51

13 മഹമദ െക.പി. അനനിരവൻ 49

14 ബീഫാത െക.പി. അനനിരവൾ 46

15 നസീമ െക.പി. അനനിരവൾ 45

16 അബള റസാഖ െക.പി. അനനിരവൻ 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേലഖ പി.െക. മകള 72

2 ഷാഹല ഹമീദ െക.പി. (മരണെപട സേഹാദരന
അബബകറിെ നറ  മകന)

അനനിരവൻ 54

3 ഖദീജ െക.പി. ( മരണെപട സേഹാദരന അബബകറിെ നറ
മകള)

അനനിരവൾ 53

4 അബ റഹാന െക.പി. ( മരണെപട സേഹാദരന
അബബകറിെ നറ മകന)

അനനിരവൻ 51

5 മഹമദ െക.പി. ( മരണെപട സേഹാദരന അബബകറിെ നറ
മകന)

അനനിരവൻ 49

6 ബീഫാത െക.പി. ( മരണെപട സേഹാദരന അബബകറി
െനറ മകള)

അനനിരവൾ 46

7 നസീമ െക.പി. ( മരണെപട സേഹാദരന അബബകറിെ നറ
മകള)

അനനിരവൾ 45

8 അബള റസാഖ െക.പി. ( മരണെപട സേഹാദരന
അബബകറിെ നറ മകന)

അനനിരവൻ 44

9 കദീജ പി.െക. ( മരണെപട സേഹാദരന ഷാഹല ഹമീദിെ നറ
മകള)

അനനിരവൾ 80

10 നഫീസ പി.െക. ( മരണെപട സേഹാദരന ഷാഹല ഹമീദി
െനറ മകള)

അനനിരവൾ 70

11 ആയിസമ പി.െക. ( മരണെപട സേഹാദരന ഷാഹല
ഹമീദിെ നറ മകള)

അനനിരവൾ 69

12 മഹമദ പി.െക. ( മരണെപട സേഹാദരന ഷാഹല ഹമീദി
െനറ മകന)

അനനിരവൻ 59
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നമര:ജി1-15337/2021 03-12-2021
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണിയമ കീരതന നിവാസ,

കാര്മലം, തളിപറമ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപാത ആവശ്ം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തളിപറമ് വിേലജില   പേരതയെട മകന മിതന എ., അടകീല,  പടവം, അരിയില

പി.ഒ., േബാധിപിച അേപക   തളിപറമ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2019 -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:ജി1-15338/2021 03-12-2021
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണന െകാറ്ാല വീടില

, കേവാട, തളിപറമ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപാത ആവശ്ം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തളിപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നാരായണി സി., ചിറയില ഹൗസ,

കേവാട, തളിപറമ, േബാധിപിച അേപക   തളിപറമ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-1992 -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:ജി1-15349/2021 03-12-2021
 
 തളിപറമ താലകില   ആലേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.സി. െഡാമിനിക പനാമഠതില

 ഹൗസ, േതരതലി പി.ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപാത ആവശ്ം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി, പനാമഠതില ഹൗസ, േതരതലി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

13 ഫാതിമ പി.െക. ( മരണെപട സേഹാദരന ഷാഹല ഹമീദി
െനറ മകള)

അനനിരവൾ 57

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മിതന എ. മകന 60

2 ഭാരതി എ. മകള 56

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി സി. ഭാര് 70

2 അനഷ െക. മകള 32

3 പതയഷ െക. മകള 29
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താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  - അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി ഭാര് 52

2 ജീവന േജാസ േജകബ് മകന 17

3 െജസ ബിന േജാസ േജകബ് മകന 13
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-15571/21 16-12-2021
 
 തളിപറമ താലകില   േമാറാഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െതകന നാരായണന വിജയ ഭവന

, മതവാനി ഹൗസ, േമാറാഴ പി.ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമാറാഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എം. വിജയകമാരി, വിജയ ഭവന, മതവാനി

ഹൗസ, േമാറാഴ പി.ഒ., േബാധിപിച അേപക   േമാറാഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2021 -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:ജി1-16031/21 16-12-2021
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി. ഭാരഗവി അമ ശീപദമം, കിഴക

െ നട, തഛംബരം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തളിപറമ് വിേലജില   പേരതയെട മകള സി. പതജ, ശീ പദ മം, തഛംബരം, തളിപറമ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  - അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-15573/21 16-12-2021
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി.വി. രാഘവന വാര്മത്, കണികന്

, കപം പി.ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തളിപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ മകള ശീജ പി.െക., േകേളാത് വീട, തഛംബരം, തളിപറമ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-01-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം. വിജയകമാരി ഭാര് 66

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സി. പതജ മകള 53
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താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-15842/21 16-12-2021
 
 തളിപറമ താലകില   മയില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷനില െക. െപാനകനത് ഹൗസ,

െചറപഴശി 670601 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മയില വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗാന സി., േകളേമത് ഹൗസ, കാടിെല പീടിക, െപരമാേചരി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-06-2019 -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:ജി1-16531/21 16-12-2021
 
 തളിപറമ താലകില   കറമാതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരന മേഞരി, മാവപാടി

ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറമാതര വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ ശശിധരന എം.എം, എം.എം. ഹൗസ, വടകാേഞരി,

മയം, േബാധിപിച അേപക   കറമാതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-04-1991 -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 ജാനകി. പി.െക. ഭാര് 65

2 പി.െക. ബാബരാജ മകന 47

3 ശീജ പി.െക. മകള 43

4 ദിേനഷ കമാര പി.െക. മകന 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗാന സി. ഭാര് 30

2 കാരതിക െക. മകന 6

3 കല്ാണി െക. മാതാവ 77

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി. എം.എം. സേഹാദരി 64

2 ദാകായണി എം.എം സേഹാദരി 61

21st December 2021Revenue Department18039
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നമര:ജി1-16520/21 16-12-2021
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.വി. നാരായണന മീതല വീട,

കണികന്, കപം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തളിപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എം.വി. ജാനകി, മീതെല വീട. കണികന്, കപം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-01-2021 -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. 

 
നമര:ജി1-15694/2021 16-12-2021
 
 തളിപറമ താലകില   കറമാതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാധരന എം.വി. പാലങാട് ഹൗസ

, മയം, കറമാതര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറമാതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനരാഗ പി., പാലങാട്, മയം, േബാധിപിച അേപക

കറമാതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-15569/2021 16-12-2021
 
 തളിപറമ താലകില   ആനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എന.െക. ജയചന തളസി, മമാല,

പറശിനികടവ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആനര വിേലജില   പേരതനെറ മകള റീന മേനാജ, തളസി, മമാല, പറശിനികടവ, േബാധിപിച

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

3 ശശിധരന എം.എം സേഹാദരൻ 57

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം.വി. ജാനകി ഭാര് 71

2 ജിേതനന. എം.വി. മകന 52

3 സേരനന എം.വി. മകന 50

4 രമ ചനന നായര മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി പി. ഭാര് 57

2 അഞ പി. മകള 33

3 അനരാഗ പി. മകന 30
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-15485/21 16-12-2021
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നവാസ. െക, സപര ഹൗസ, ബദരി

യ നഗര, സീറ് 9, തളിപറമ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തളിപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ഖദീജ െക., കേകാടകത്, സയിദ

നഗര, തളിപറമ, േബാധിപിച അേപക   തളിപറമ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2021 -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:ജി1-15481/21 16-12-2021
 
 തളിപറമ താലകില   കേറ്രി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതനാഭന െക., േകാകനത്,

െനലിപറമ, കേറ്രി പി.ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കേറ്രി വിേലജില   പേരതനെറ മകന പസാദ സി.െക., േകാകനത് ഹൗസ, െനലിപറമ, കേറ്രി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-2021 -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 റീന മേനാജ മകള 43

2 േരണ െജതിന മകള 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ െക. മാതാവ 54

2 ബരീറ െക.പി. ഭാര് 27

3 മഹമദ നാസിം െക.പി. മകന 7

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മലിക സി.െക. ഭാര് 62

2 പീത സി.െക. മകള 43

3 പസാദ സി.െക. മകന 40

21st December 2021Revenue Department18041
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നമര:ജി1-15379/2021 16-12-2021
 
 തളിപറമ താലകില   ചഴലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.ൈവ. േജോബ കടപില,

െവളായിതട്, ചഴലി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചഴലി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജിബിന െക. േജാബ, കടപില, െവളായിതട്, ചഴലി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-10-2021 -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:ജി1-15378/2021 16-12-2021
 
 തളിപറമ താലകില   െകാളേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനന. എം., മലപളലി ഹൗസ

, േഗാപാലന പീടിക, കയരളം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാളേചരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നളിനി എ., മലപളലി ഹൗസ,

േഗാപാലന പീടിക, കയരളം, േബാധിപിച അേപക   െകാളേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2021 -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. 

 

4 പീന സി.െക. മകള 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ േജാബ ഭാര് 62

2 ജിബിന െക. േജാബ മകന 37

3 ജിഷ െക. േജാബ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നളിനി എ. ഭാര് 60

2 േമാനിഷ േമാഹനന മകള 34

3 നിമിഷ മകള 30

4 ശീഷ എം. മകള 23
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