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NOTICE

 
:ജി 3 -13337/2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പേമാദ വി സി  ശീകണാപരം അംശം േകാടർ േദശത്

െവളരിചാൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ലീല െക ടി ,  ശീകണാപരം അംശം േകാടർ േദശത് െവളരിചാൽ വീടിൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-8596/2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിന െക  പടവം അംശം അരിയിൽ േദശത് കണങീൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള ഷബാന െക , പടവം അംശം അരിയിൽ േദശത് കണങീൽ വീടിൽ  േബാധിപിച

അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല െക ടി ഭാര് 47

2 കിരൺ പേമാദ വി സി മകന 23

3 നിേകത വി സി മകന 19

4 പാഞാലി വി സി അമ 73

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷബാന െക മകള 18

2 മറിയം െക അമ 55

3 ൈസനബ െക സേഹാദരി 41

4 കഞഹമദ െക സേഹാദരൻ 37

5 ബഷറ െക സേഹാദരി 36

6 ൈസനദീൻ െക സേഹാദരൻ 32
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:ജി1-12808/2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടകൻ മഹമദ   പടവം അംശം, അരിയിൽ േദശത്

സഫസിൻ  മൻസിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന സഫവാൻ െക , േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-12898/2021 30-09-2021
 
  തളിപറമ്  താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദ പി  വി   പനിയർ അംശം,  പനിയർ േദശത്

െപരതിേയാട്   വളപിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ജലീൽ പതലത്  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-03-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-12899/2021 30-09-2021

7 റഷീദ െക സേഹാദരി 30

8 നബീസ െക സേഹാദരി 29

9 സമീറ െക സേഹാദരി 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ െക അമ 80

2 ആയിശ െക ഭാര് 47

3 സഫവാൻ െക മകന 27

4 സിനാൻ െക മകന 25

5 തമിം െക മകന 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയം പി ഭാര് 61

2 അയബ മകന 43

3 പി ഉമർ മകന 40

4 ജലീൽ പതലത് മകന 35

5 ഷഫീഖ പി മകന 32

6 ഷരീഫ പി മകള 30

7 നബീസ പി മകള 29
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 തളിപറമ് താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാലരെകടിൽ ഉണ നഫീസ  പനിയർ അംശം പനിയർ

േദശത് നാലരെകടിൽ ഉണ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള എൻ യ ബഷറ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-2011 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1-12900/2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആസ് നാലരെകടിൽ ഉണ  പനിയർ അംശം പനിയർ

േദശത് നാലരെകടിൽ ഉണ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന റഷീദ എൻ യ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-13338/2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഔേസപ് സകമാരൻ  പനിയർ അംശം പനിയർ േദശത്

ഈടികൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള ഈടികൽ ഉഷ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-03-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക മഹമദ കഞി ഭരതാവ 61

2 എൻ യ ബഷറ മകള 40

3 മജീബ എൻ യ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബള പി ഭരതാവ 66

2 മസഫ എൻ യ മകന 40

3 അയബ എൻ യ മകന 38

4 റഷീദ എൻ യ മകന 36

5 ജംഷീർ അലി എൻ യ മകന 33

10614 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
:ജി 1-13339/2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനമ എന രാജമ  പനിയർ അംശം പനിയർ േദശത

് ഈടികൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള ഈടികൽ ഉഷ  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-01-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-12671/2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി മഹസിൻ  തളിപറമ അംശം തളിപറമ േദശത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന െക വി മിൻഹാജ  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1 -12793/2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ബഷീർ െക  തളിപറമ അംശം തളിപറമ േദശത്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഈടികൽ ഉഷ മകള 53

2 സജാത ഇ എസ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഈടികൽ ഉഷ മകെന ഭാര് 53

2 സജാത ഇ എസ അചന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക വി മഹഫസ മകന 36

2 മഹമദ യാസിൻ മകന 32

3 െക വി മസതഹസീന മകെന ഭാര് 26

4 െക വി മിൻഹാജ മകന 23

5 െക വി മഹതസിം മകന 21

6 ഹഫസത്    (രണാം ഭാര്) ഭാര് 47
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കാനതിൽ  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ അചന അബബകർ പി വി  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-11-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബബകർ പി വി അചന 64

2 െക നബീസ അമ 47
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
:ജി1-12796/2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജസീല സി എച്  തളിപറമ അംശം കറിേകാൽ േദശത

്  അലീമ  മൻസിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട അചന അബൾ മജീദ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-11-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-12794/2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗൗരി വി  തളിപറമ അംശം കീഴാറർ േദശത് കിഴകീൽ വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന മരളീധരൻ െക  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-12797/2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി കാർത്ായനി അമ  തളിപറമ അംശം തളിപറമ

േദശത്  കനപറത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന രാജീവൻ െക വി േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾ മജീദ െക അചന 69

2 ആയിഷ സി എച് അമ 57

3 എ ബാബ ഭരതാവ 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മരളീധരൻ െക മകന 59

2 െക മധസദനൻ മകന 54

3 രമണി െക മകള 49
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മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-2018 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-12799/2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ പി  തളിപറമ അംശം തളിപറമ േദശത് ദാറൽ

യാസീൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന ഉമർകടി പി  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-12798/2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടകൻ മറിയം  തളിപറമ അംശം തളിപറമ േദശത് കടക

ൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന മഹമദ ശിഹാബ അബബകർ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-12-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േവലായധൻ െക വി മകന 53

2 േവണേഗാപാലൻ െക വി മകന 51

3 മലിക െക വി മകള 48

4 വിേനാദ കനംപറത് മകന 46

5 രാജീവൻ െക വി മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നബീസ അമ 81

2 ഉമർകടി പി മകന 46

3 മറിയം സമിയൺ മകള 43

4 സജീർ പി മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ െക മകള 61
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:ജി 1 -12800/ 2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ സലാം എം പി  തളിപറമ അംശം തളിപറമ േദശത

്  സാബിത്  േകാേടജ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന മഹമദ സവാദ എം ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

04-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 -12801/ 2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി സി വി  തളിപറമ അംശം കേവാട േദശത് േമേലത

്  വീട  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള ഗിരിജ എം വി  ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 -12802/ 2021 30-09-2021

2 കഞാമിന െമായതീൻ മകള 58

3 കഞി െമായതീൻ കടകൻ മകന 56

4 ബീഫാതിമ െക മകള 51

5 ൈഖയറനിസ െക മകള 49

6 മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹഫസത് എം ഭാര് 57

2 മഹമദ സാബിത് മകന 36

3 മഹമദ സവാദ എം മകന 29

4 മഹമദ സഹൽ എം മകന 27

5 മഹമദ സർബീൽ മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ എം വി മകള 59

2 ഗിരീഷ കമാർ എം വി മകന 55

3 രാേജഷ േമേലത് വീടിൽ മകന 52

4 എം വി നിേകഷ കമാർ മകന 48
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 തളിപറമ് താലകില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖദീജ വി  തളിപറമ അംശം തളിപറമ േദശത്         ഇ

൦തിഹാസ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള സഹീറ ബാന വി , േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 -12891/ 2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ സതാർ െക വി  തളിപറമ അംശം തളിപറമ

േദശത്  നർ  മഹൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന റിഷാദ ടി െക ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-10-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 -12803/ 2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം സി സതാർ  തളിപറമ അംശം തളിപറമ േദശത്

ഇ൦തിഹാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള സഹീറ ബാന വി , േബാ ധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-01-2006  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസദ വി മകള 49

2 ഷകീല വി മകള 47

3 സമീന വി മകള 44

4 ഇ൦തിഹാസ വി മകന 42

5 സഹീറ ബാന വി മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നർജഹാൻ ടി െക ഭാര് 49

2 ഫർസാന ടി െക മകള 32

3 റിഷാദ ടി െക മകന 30

4 സബ നറ ടി െക മകള 26
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കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസദ വി മകള 49

2 ഷകീല വി മകള 47

3 സമീന വി മകള 44

4 ഇ൦തിഹാസ വി മകന 42

5 സഹീറ ബാന വി മകള 40
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 1 -13440/ 2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം നാരായണൻ നായർ  തളിപറമ അംശം കേവാട േദശത

്  മീനങട  താഴത്  വീട  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന മേനാഹരൻ പി വി ,  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 -13340/ 2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ധർമ രതം  തളിപറമ അംശം തളിപറമ േദശത്

മഹാലകി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് പി ജി സജാത ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 -13443/ 2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബയ നാടാർ  തളിപറമ അംശം തളിപറമ േദശത്

നാടാർ വീട വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള പാർവതി , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-01-2013 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി ജി സജാത ഭാര് 68

2 എം നിധൻ മകന 37

3 േമഘ  എം മകള 36
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ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 -12784/ 2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ടി േദവസ്  കറമാതർ അംശം കറമാതർ േദശത

് പവതങൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന പി ഡി ചാേകാ ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-12-1998  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 -12890/ 2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിപാതമ സി െക  കറമാതർ അംശം കറമാതർ

േദശത്  െചറിയാലകണി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന റിയാസ സി െക ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-11-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സബലകി ഭാര് 69

2 സരസ്തി എം മകള 49

3 മതചാണി എം മകന 47

4 കാമരാജ എസ മകന 45

5 പാർവതി മകള 41

6 ബാലകഷൻ എസ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി ഡി വർഗീസ മകന 72

2 പി ഡി ചാേകാ മകന 67

3 പി ഡി ലീലാമ മകള 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാദലി എൻ പി ഭരതാവ 62

2 ഉൈനസ  സി െക മകന 38

3 റൈമസ സി െക മകള 34

4 അനീസ സി െക മകള 29
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:ജി 1 -13343/ 2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േശാഭന പി  കറമാതർ അംശം കറമാതർ േദശത്

പടിഞാറയിൽ  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന അരൺ എം പി ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2018 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 -13336 / 2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി കഷണൻ  കറമാതർ അംശം കണിചാമൽ േദശത്

വാഴകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ഗിരീഷ വി ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 -13334/ 2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാറപറത് ഹസൻ  കറമാതർ അംശം കറമാതർ േദശത

്  ഫൗസിയ  മൻസിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വിേലജില   പേരതനെറ മകന യാസർ പി ഹസൻ ,  േബാധിപിച അേപക

ഇരികര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

5 റിയാസ സി െക മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അരൺ എം പി മകന 34

2 മഞ എം പി മകള 29

3 കല്ാണി പി അമ 74

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി ശാരദ ഭാര് 61

2 ഗിരീഷ വി മകന 38

3 രതീഷ വി മകന 36
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ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 -13333/ 2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമന വി  കറമാതർ അംശം പനകാട േദശത് പാറയിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട മകന രാഹൽ പി  ,   േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-08-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 -13330/ 2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ പി  കറമാതർ അംശം കറമാതർ േദശത് പാറയി

ൽ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന രാഹൽ പി ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫൗസിയ പി എം ഭാര് 60

2 സാഹിദ പി എം മകള 44

3 ഖദീജ അയബ മകള 41

4 സനീറ അബൾ ലതീഫ മകള 39

5 യാസർ പി ഹസൻ മകന 37

6 ഫാഹിസ പി എച് മകന 36

7 ൈഫറസ പി എച് മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കവിത ശീജിത് മകള 37

2 രമ് പി മകള 34

3 രാഹൽ പി മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കവിത പി മകള 37

2 രമ് പി മകള 34

3 രാഹൽ പി മകന 29
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 1 -13329/ 2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനമതി പി പി  കറമാതർ അംശം കറമാതർ േദശത്

പാപിനിേശരി  പടിഞാെറ വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന നാരായണൻ കടി പി വി , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-

10-2016  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 -9320/ 2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ഒ ചീയയി അമ  ചഴലി അംശം ചഴലി േദശത് അതിലാട

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന കഞിരാമൻ  പതിയ വീടിൽ ഒതേയാത്  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

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

07-2009  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് 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 വിലാസിനി പി വി മകള 55

2 വിേനാദിനി പി വി മകള 52

3 വിേനാദ കമാർ പി വി മകന 50

4 നാരായണൻകടി പി വി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സബഹണ്ൻ പതിയ വീടിൽ
ഒതേയാത്

മകന 84

2 കഞിരാമൻ പതിയ വീടിൽ
ഒതേയാത്

മകന 72

3 കഞിപാറ പതിയ വീടിൽ ഒതേയാത് മകെന ഭാര് 71

4 ശ്ാമള പതിയ വീടിൽ ഒതേയാത്
മരണെപട മകൾ കാർത്ായനിയെട

മകള 56
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:ജി 1 -12240/ 2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി േവലായധൻ  ചഴലി അംശം െകാളതർ േദശത്

ബമേഞരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന െക വി ജയേദവൻ ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-11-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 -13344/ 2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടപൻ  ചഴലി അംശം ചഴലി േദശത് പാേതാടതിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള അൽേഫാൻസ ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2001  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 -12861/ 2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി കഞിരാമൻ  കേറ്രി അംശം െചറിയർ േദശത് പനക

ട ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര്  തങമണി പി  ,   േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-10-2015  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

5 സരസ്തി പതിയ വീടിൽ ഒതേയാത് മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക വി ജാനകി ഭാര് 70

2 െക വി ശീലത മകള 53

3 െക വി ജയേദവൻ മകന 42

4 െക വി പിയംവദ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയം ഭാര് 71

2 െജസി ചാർളീസ മകള 49

3 പഷപ േജാസഫ മകള 46

4 അൽേഫാൻസ മകള 43
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 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 -12858/ 2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി െക ഇബാഹിം കടി  െചങളായി അംശം െചങളായി

േദശത്  െക  പി  ഹൗസ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന സഫവാൻ പി എ ,, േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-03-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 -12859/ 2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പങൻ ശങരൻ  േമാറാഴ അംശം േമാറാഴ േദശത് പങ

ൻ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ബീന പങൻ ,   േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി പി ഭാര് 60

2 സിന പി മകള 43

3 സീമ പി മകള 41

4 സന് പി മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി എ സമീറ ഭാര് 44

2 സഫീദ പി എ മകള 23

3 പി എ സഫവാൻ മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത ടി ഭാര് 71

2 ബീന പങൻ മകന 50

3 പി ലീന മകള 48

4 പി റീന മകള 40
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:ജി 1 -13568/ 2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാഹരൻ എ പി  കറിയാടർ അംശം കറിയാടർ േദശത

് അകയ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഇ െക േജ്ാതിഷ മതി ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 -13332/ 2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസലിൻ  െവളാട അംശം നടവിൽ േദശത് ചിേറട് വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട ഭരതാവ േജാസഫ ചിേറട് , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-07-2006 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 12810/ 2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കരണാകരൻ നമ്ാർ െക വി  പരിയാരം അംശം പരിയാരം

േദശത്  ഏഴിൽ  വീട  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് എ വി രഗിണി , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2018 -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 ഇ െക േജ്ാതിഷ മതി ഭാര് 54

2 ദീപ മേനാഹർ ഇ െക മകന 29

3 മിഥൻ മേനാഹരൻ ഇ െക മകന 28

4 അകയ നമ്ാർ ഇ െക മകള 21

5 എ പി ജാനകിയമ അമ 89

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫ ചിേറട് ഭരതാവ 60

2 പിൻസ സി െജ മകന 36

3 ബിനീഷ സി െജ മകന 34
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ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ വി രഗിണി ഭാര് 61

2 മിനി എ വി മകള 41

3 എ വി സിനി മകള 37

4 സനിൽ എ വി മകന 35
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 1 -13165/ 2021 25-09-2021
 
 തളിപറമ  താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചപിലി കാരി അമ  ആലേകാട അംശം തടികടവ േദശത

് ചപിലി വീട വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്  ചപിലി  കാരി  തിരമ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2010 -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

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 -13175/ 2021 18-09-2021
 
  തളിപറമ താലകില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനമ ൈപലി   ഉദയഗിരി  അംശം  അരങം േദശത്

വടേകപടവിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകെൻറ മകൻ  ഡാനിയൽ േപാൾ ലാലറ്  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-11-2019  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തിരമ  ചപിലി ഭാര് 79

2 കഷണൻ സി െക മകന 52

3 ചപിലി ഓമന മകള 50

4 ശാനകമാരി ചപിലി മകള 48

5 രാഘവൻ സി െക മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജസി മകള 61

2 ഷാജ വി പി മകന 60

3 ബീന മാതയ  (പേരതനായ മകൻ ലാലറ് േപാൾ -െൻറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 45

4 ഡാനിയൽ േപാൾ ലാലറ്   (പേരതനായ മകൻ ലാലറ് േപാൾ
-െൻറ മകൻ )

പൗതൻ 22

5 ആേബൽ ലാലറ്  (പേരതനായ മകൻ ലാലറ് േപാൾ -െൻറ
മകൻ )

പൗതൻ 18
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:ജി 1 -13164/ 2021 28-09-2021
 
 തളിപറമ  താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക ഭാസകരൻ നമ്ാർ  കയരളം അംശം കയരളം

േദശത് പഞമി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള ശീജ പി വി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-04-2021  -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. 

 
:ജി  1-13163/2021 28-09-2021
 
 തളിപറമ  താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കേണാത് കഞം വീടിൽ കഞിരാമൻ  കയരളം അംശ

ം േവളം േദശത് കേണാത് കഞം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന െക െക സദാനനൻ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    20-04-1994  -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. 

 
:ജി 1 -13161/ 2021 28-09-2021
 
 തളിപറമ  താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ സി ഒ  കയരളം അംശം േവളം േദശത് ശീനനനം

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   28-10-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാജി പതിയ വീട മകന 47

2 ശീജ പി വി മകള 45

3 രാേജഷ പതിയ വീടിൽ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമാള അമ െക െക ഭാര് 75

2 െക െക സദാനനൻ മകന 49

3 ശീമതി െക െക മകള 48

4 ശീജ െക െക മകള 46

5 ശീലത െക െക മകള 44
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 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. 

 
:ജി 1 -13321/ 2021 28-09-2021
 
  തളിപറമ  താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ  നിടിേയങ അംശം നിടിേയങ  േദശത്

വിലനാനം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നിടിേയങ വിേലജില   പേരതനെറ മകന േതാമസ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ

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

11-2016  -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. 

 
:ജി 1 -13327/ 2021 28-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നനിനി എം പി  ശീകണാപരം അംശം എളരിഞി േദശത

് പതേശരി വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട ഭരതാവ കഷണൻ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതല െക ഭാര് 49

2 ശീലിമ രാജൻ െക സി മകള 23

3 അമൽ രാജ െക സി മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതാമസ മകന 66

2 േജായ വിലനാനം മകന 63

3 േജാൺസൺ വിലനാനത് മകന 58

4 സാബ േജാസഫ മകന 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷണൻ ഭരതാവ 64

2 നിത് എം പി മകള 34

3 നിധീഷ പി വി മകന 31
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:ജി 1 -9362/ 2021 28-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസഫ സി എച്  കറമാതർ അംശം പനകാട േദശത്

ഷബീന  മൻസിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സഫിയ സി പി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 13328/ 2021 28-09-2021
 
  തളിപറമ താലകില  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  െക  സി  ഹകിം   േചേലരി  അംശം  േചേലരി  േദശത്

കരകാെൻറവിട െചരിേപത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് എൻ പി ൈഹറനിസ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-03-2021  -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. 

 
:ജി 1- 13326/ 2021 28-09-2021
 
  തളിപറമ  താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനബ എ പി  േചേലരി അംശം േചേലരി േദശത്

ആയാടത്  പതിയപരയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ സി പി ഭാര് 43

2 ഫാതിമ സഫ സി പി മകള 17

3 സജ ഫാതിമ സി പി മകള 13

4 സന ഫാതിമ സി പി മകള 11

5 ഇബാഹിം സി എച് സേഹാദരൻ 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ പി ൈഹറനിസ ഭാര് 39

2 ഹാമിദ എൻ പി മകന 20

3 ഹൈമദ എൻ പി മകന 15

4 മഹമദ എൻ പി മകന 10

5 നഫീസ െക സി അമ 72
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള നസീബ എ പി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

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

03-2020  -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. 

 
:ജി 1 -13317/ 2021  28-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി വി ലക്മണൻ  മാണിയർ അംശം മാണിയർ േദശത്

ചീകിേലാടൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ  ഭാര്  െക വി  സേലാചന േബാധിപിച  അേപക ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2018 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബബകർ പി ഭരതാവ 69

2 നസീബ എ പി മകള 24

3 നബീല എ പി മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക വി സേലാചന ഭാര് 58

2 സൗമ് ശീനിത് മകള 37

3 സേനാജ െക വി മകന 35

4 സേജഷ എ വി മകന 34
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 1-13316/2021    28-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചയികടി  കേചരി അംശം കേചരി േദശത് ടി വി ഹൗസിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന ലകൺ , കേചരി അംശം കേചരി േദശത് ടി വി ഹൗസിൽ , േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-13233/2021     28-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വി കമല  േമാറാഴ അംശം േമാറാഴ േദശത് പതിയ വീടി

ൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള േകാമളവലി പി വി , േമാറാഴ അംശം േമാറാഴ േദശത് പതിയ വീടിൽ ഹൗസ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2021 -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. 

 
:ജി1-13181 / 2021   28-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ ടി വി  കറ്ാടർ  അംശം കറ്ാടർ  േദശത്

േതജസ് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ    ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ആദർശ എസ ,  കറ്ാടർ  അംശം കറ്ാടർ  േദശത് േതജസ്  വീടിൽ ,

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി വി ശാന മകള 59

2 ലകൺ മകന 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകാമളവലി പി വി മകള 39
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സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2021 -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. 

 
:ജി1-13174/2021     28-09-2021
 
  തളിപറമ്  താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പയാറമത്  പാർവതി    പടവം  അംശം  അരിയിൽ

േദശത്പയാറമത് ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട പൗതി പി പഷലത , പടവം അംശം അരിയിൽ േദശത്പയാറമത്

ഹൗസ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-01-2008 -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 അമത ശശിധരൻ മകള 29

2 ആദർശ എസ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി പഷലത (മരണെപട മകൾ േദവകിയെട മകൾ ) പൗതി 50

10638 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 1 -12809/ 2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കറിട വളപിൽ സാറമ  പരിയാരം അംശം തിരവടർ േദശത

് കറിട വളപിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന മഹമദ അലി െക വി ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 -13018/ 2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ  കേറ്രി അംശം കാഞിരങാട േദശത് െവളിയത

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് േതസ്ാമ േജാസ ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-09-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 -13232/ 2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാേയാൻ രാമൻ  േമാറാഴ അംശം േമാറാഴ േദശത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക വി ജമീല മകള 70

2 െക വി നബീസ മകള 67

3 െക വി മഹമദാലി മകന 63

4 െക വി അബളകടി മകന 61

5 െക വി ആയിഷ മകള 51

6 െക വി ൈസനബി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ േജാസ ഭാര് 64

2 സേമാദ േജാസ മകന 39
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് േകാേയാൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മകള ശാരദ െക ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-10-2010  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 -13231/ 2021 01-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിയടത് വളപിൽ ലക്മണൻ  േമാറാഴ അംശം േമാറാ

ഴ  േദശത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര്  പി  വി  രാജമ ,   േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-01-2021  -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. 

 
:ജി 1 -13319/ 2021 01-10-2021
 
  തളിപറമ്  താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓളിയൻ കണൻ  കേവരി  അംശം കേവരി  േദശത്

െതയതിെന  വളപിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ പൗതൻ പേരതെന മരണെപട മകൾ േചയികടിയെട മകൻ ലകണൻ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-12-1986 -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

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി െക ഭാര് 78

2 ശാരദ െക മകള 52

3 ശശിധരൻ െക മകന 53

4 േപമരാജൻ െക മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി വി രാജമ ഭാര് 64

2 പി വി സിന മകള 43

3 പി വി സന് മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1 കഞാതി ടി വി മകള 83

2 കല്ാണി ടി വി മകള 73

3 നാരായണൻ ടി വി മകന 65

4 ശാന ടി വി             മരണെപട മകൾ േചയികടിയെട മകള 59

5 ലകണൻ ടി വി മകന 56
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
:ജി1-13096/2021 25-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില   തളിപറമ അംശം കീഴാറർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി പഭാകരൻ

ഹരീഷ  നിലയം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ഹരീഷ ടി  സി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-13097 /2021 25-09-2021
 
 തളിപറമ് താലകില  തളിപറമ അംശം കപം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാരൻ പി വി  ശീനിലയ

ം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്    ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2018  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി ടി സി ഭാര് 69

2 ഹരീഷ ടി സി മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശികല ഇ പി  മരണെപട ആദ് ഭാര് ജാനകിയെട മകള 45

2 സജിത് പി വി  മരണെപട ആദ് ഭാര് ജാനകിയെട മകന 43

3 സഭാഷ പി വി  മരണെപട ആദ് ഭാര് ജാനകിയെട മകന 41

4 വസന പി വി രണാം ഭാര് ഭാര് 68

5 സമിത് പി വി രണാം ഭാര് വസനയെട മകന 28
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 1-12674/2021 20-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില   െവളാട അംശം നടവിൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഗമിണി അമാടി,

നാലപരപാടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ കമാരൻ എൻ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-2021 -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. 

 
:ജി 1 -12673/ 2021 20-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില   െവളാട അംശം നടവിൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ  ശംഖപരതിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന ബിപിൻ എം എസ േബാധിപിച അേപക   െവളാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-10-2003  -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. 

 
:ജി 1 -12676/2021 20-09-2021
 
  തളിപറമ താലകില   നയനടവില അംശം നയനടവിൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആഗസതി

കാപകാടിൽ,   കാപകാടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് െകാചറാണി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമാരൻ എൻ ഭരതാവ 68

2 ശീജ ബാബ മകള 39

3 സമിത എൻ െക മകള 38

4 ശീജിത് എൻ െക മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മണി ഭരതാവ 59

2 ബിപിൻ എം എസ മകന 30

02th November 2021Revenue Department10643
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-

04-2008  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 -12672/ 2021 20-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില   ആനര അംശം ആനർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ യേശാദ െക  കറർ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന ഉണി െക പി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-02-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

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. 

 
:ജി 1 -12675/2021 20-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില   േമാറാഴ അംശം േമാറാഴ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഷജൻ െക,  കരിക

ൻ മണിയമാറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്  ചനബിന എം പി   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-2021 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െകാചറാണി ഭാര് 45

2 ആൻലിറ് ആഗസതി മകള 20

3 ജഡസ ആഗസതി മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനി െക മകള 67

2 േമാഹനൻ പി മകന 60

3 വനജാകി പി മകള 58

4 ഉണി െക പി മകന 56

5 പഷജൻ പി മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനബിന എം പി ഭാര് 47
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:ജി1-12677/2021 20-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില െചങളായി വിേലജില പരിപായി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പതനാഭൻ െക ടി

കല്ാടൻ  താഴത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള രജിത എം  േബാധിപിച അേപക   െചങളായി വിേലജ

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

05-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

2 അതല് െക മകള 21

3 ആകാശ െക മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം കാർത്ായനി ഭാര് 73

2 രജിത എം മകള 44

02th November 2021Revenue Department10645
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 9734/ 2021 28-09-2021
 
  തളിപറമ  താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നബീസ സി  മാണിയർ അംശം മാണിയർ േദശത്

കാേണരികണി  ചണകനമൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന മഹമദലി െകേബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-

10-2020  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദലി െക മകന 48

10646 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 1-8106/ 2021 28-09-2021
 
തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ പരിയാരം അംശം പരിയാരം േദശം അനരിചേപായ  ആേറാൺ സി െജ

േഗാഡസൺ  വില  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മകള നിമിഷ ആലീസ ,    ,  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1-12814/ 2021 28-09-2021
 
  തളിപറമ താലകില   തിമിരി  അംശം തിമിരി  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമേകാട്  െകാടൻ

േമേകാട്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന എം ശീനിവാസൻ , േമേകാട്  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   തിമിരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-

07-2013  -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. 

 
:ജി 1 -12813/ 2021 28-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിമിത െഹലൻ മകള 40

2 നിമിഷ ആലീസ മകള 38

3 േജാൺ േബാസേകാ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം േരാഹിണി ഭാര് 76

2 കാർത്ായനി  എൻ വി മകള 59

3 എം ശാർങഗധരൻ മകന 56

4 എം ശീനിവാസൻ മകന 52
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 തളിപറമ താലകില   തിമിരി അംശം തിമിരി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല നാരായണൻ  െചനല

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള ലീന െക വി , െചനല വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ

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

01-2020  -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. 

 
:ജി 1 -3448/ 2021 25-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ  അംശം കപം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പളിയിൽ ൈസനബ

പളിയിൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട സേഹാദരി  പളിയിൽ നഫീസ ,  പളിയിൽ ഹൗസ ,  േബാധിപിച  അേപക

ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-10-2020  -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. 

 
:ജി 1 -12679/ 2021 24-09-2021
 
  തളിപറമ താലകില   പരിയാരം അംശം പാേചനി  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  വി  മീനാകി

േകാളങട വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന ചനൻ പി വി , േകാളങട വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണൻ സി ഭരതാവ 69

2 ലീന െക വി മകള 38

3 ലിനി െക വി മകള 36

4 ലിനീഷ െക വി മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ സേഹാദരി 70

2 ആയിഷ പളിയിൽ സേഹാദരി 65

3 പി അസ സേഹാദരി 60
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 -12680/ 2021 24-09-2021
 
  തളിപറമ താലകില   പരിയാരം  അംശം  വായാട  േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി  പി  മഹമദ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന ഫസല റഹമാൻ , ടി പി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2021  -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. 

 
:ജി-12681/2021 24-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ അംശം തളിപറമ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി പി മറിയമ

റബാബ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള ബീഫാത വി പി ,  , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2016 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

വി പി നസീർ മകൻ 29-6-2016 -ൽ മരണെപട.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം 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 ചനൻ പി വി മകന 69

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞാമിന എം ഭാര് 57

2 ശഫീഖ റഹമാൻ എം മകന 38

3 നജീബ എം മകള 36

4 ഫസല റഹമാൻ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീഫാത വി പി മകള 57

2 ജമീല മഹമദ ആരിഫ മകള 55

3 വടേകപരയിൽ നജിേമാൻ മകന 51

4 വി പി നസീമ മകള 47

5 നവാസ വി പി മകന 43

6 നദീം വി പി മകന 41
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:ജി1-12682/2021 24-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ അംശം കറിേകാൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസകരൻ

പേലൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് നാരായണി െക , പേലൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

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

11-2017  -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. 

 
:ജി-12683/2021 24-09-2021
 
  തളിപറമ താലകില   പയാവര അംശം പാറകടവ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണൻ നായർ

പളകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ഭാര് യേശാദ െക വി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2021 -ല മരണെപടതായം

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 നാരായണി െക ഭാര് 53

2 ധേനഷ െക മകന 36

3 ധന് െക മകള 35

4 ധനപ െക മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യേശാദ െക വി ഭാര് 71

2 മിനി പി മകള 44

3 സധ പി മകള 42

4 സിത െക വി മകള 40
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
:ജി1-12684/2021 24-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പയാവര അംശം ചനനകാംപാറ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി പദീപ

മതപാലായിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന അമൽ പദീപ , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-12-2020  -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. 

 
:ജി1-12685/2021 24-09-2021
 
  തളിപറമ താലകില   േചേലരി  അംശം നേഞരി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എം മഹമദ

ൈതവളപിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള ബഷറ ടി വി , ൈതവളപിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ

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

05-1988  -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. 

 
:ജി1-12686/2021 24-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില   െകാളേചരി അംശം പാടയം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വയലിൽ പരയിൽ

െമായതീൻ  താഹിറ മൻസിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന അബൾ റഷീദ എം പി ,  , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമൽ പദീപ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ ടി വി ഭാര് 59

2 ബഷറ ടി വി മകള 41

3 അബൾ മതലീവ ടി മകന 39

4 സാബിറ ടി വി മകള 37
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വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    01-07-2009  -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. 

 
:ജി1-12687/2021 24-09-2021
 
  തളിപറമ താലകില   െകാളേചരി  അംശം പാടയം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ മസ

ഉൈബസ  കനിമൽ പതിയപരയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ അമ കദീജ െക പി പി , , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

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

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. 

 
:ജി1-12688/2021 24-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില   എരേവശി അംശം എരേവശി   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവസ്  കേരടത് വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന സിേജാ , , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-06-2021 -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 ജമീല എം പി ഭാര് 61

2 താഹിറ എം പി മകള 45

3 അബൾ റഷീദ എം പി മകന 40

4 മനീർ എം പി മകന 31

5 സാബിത് എം പി മകന 28

6 അബദള എം പി മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ െക പി പി അമ 58

2 ഷബാന െക പി ഭാര് 33

3 ജാനിസ നഹ മകള 12

4 മഹമദ െനതിക െനഹാൻ മകന 8
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:ജി1-12689/2021 24-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില   എരേവശി അംശം എരേവശി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർകി കാരകേനൽ

വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന അഗസിൻ െക വി , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-12811/2021 25-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ അംശം തളിപറമ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ ഹാജി െക

യഹയാ മൻസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

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

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2020 -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 ആലീസ േദവസ് ഭാര് 65

2 സിജി േദവസ് മകള 44

3 സിേജാ മകന 43

4 സിനി േദവസ് മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ ഭാര് 76

2 അഗസിൻ െക വി മകന 53

3 േജാസഫ െക വി മകന 50

4 േസാളി വർഗീസ മകള 47

5 ൈഷനി വർഗീസ മകള 44

6 മാതയ െക വി മകന 41

7 േജാബി െക വി മകന 38

8 പിൻസി മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി മഹമദ കഞി (മരണെപട ആദ് ഭാര്
െചറകേനാെനകത് ആമിനയെട

മകന 59

2 സി ഫാതിമ                       (ടി ) മകള 57
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:ജി1-12896/2021 25-09-2021
 
  തളിപറമ താലകില   പനിയര അംശം  പനിയർ േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഡല മാതയ

ആലാനികൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട ഭരതാവ മാതയ ടി ആലാനികൽ , , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-12897/2021 25-09-2021
 
  തളിപറമ താലകില   പനിയര അംശം പനിയർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പയൻ വീടിൽ

കാർത്ായനി   പയൻ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള പയൻ വീടിൽ കമലാകി , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

3 സി ഖദീജ                          (ടി) മകള 55

4 സി ഹാജിറ                        (ടി) മകള 53

5 സി സകറിയ                       (ടി) മകന 48

6 സി ഷാഹിദ                        (ടി) മകള 46

7 സി ബഷറ                         (ടി) മകള 44

8 സി യഹിയ                         (ടി) മകന 41

9 സി നവാസ                         (ടി) മകന 39

10 സി ഖാലിദ                         (ടി) മകന 37

11 സി അഷകർ                        (ടി) മകന 34

12 െമാടമൽ ഖദീജ    ( രണാം ഭാര് ) ഭാര് 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാതയ ടി ആലാനികൽ ഭരതാവ 57

2 സീസൺ മാതയ മകള 28

3 േസാണറ് മാതയ മകള 23

4 ജലിയറ് മാതയ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പയൻ വീടിൽ കമലാകി മകള 60
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:ജി1-12901/2021 25-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില   കറമാതര അംശം കറമാതർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ ഖാദർ എ

വി   അമിേലാത്  പതിയപരയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് സൈവബ െക വി ,,  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    14-03-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈവബ െക വി ഭാര് 47

2 നാഫിഹ െക വി മകള 21

3 മഹസീന െക വി മകള 19

4 മിസഹബ െക വി മകന 15
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NOTICE

 
:ജി1-12910/2021 25-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില   ആനര അംശം ആനർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതനാഭൻ പി വി  'അമ

മ നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന നിതൽ പതനാഭൻ പി വി  , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2021 -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. 

 
:ജി1-12912/2021 25-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില   കേറ്രി അംശം തേലാറ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനബ മലികൻ   ഹലീ

മ മൻസിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന എം മഹമദ കഞി ,   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-06-2020 -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. 

 
:ജി1-12913/2021 25-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില   ഇരികര അംശം പടവം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ സി അഹമദകടി ഹാജി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനേലഖ സി ഭാര് 60

2 നവ് പതനാഭൻ പി വി മകള 36

3 നിതൽ പതനാഭൻ പി വി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിപാത എം മകള 77

2 എം മഹമദ കഞി മകന 73

3 എം അബബകർ മകന 67

4 ആയിഷ എം മകള 66

5 അലീമ എം മകള 61
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 നസീർ മഹൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള ഖദീജ ബീബി പി െക ,  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-02-2010 -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

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-13011/2021 25-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില   ആലേകാട അംശം അരംങം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ െക ജി

 കരവാട് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ സേഹാദരി സജി െക ജി ,  , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-10-2009 -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. 

 
:ജി1-13012/2021 25-09-2021
 
  തളിപറമ താലകില   േമാറാഴഅംശം കാനൽ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകായിേലരിയൻ

െചാലാലൻ  െവളകടിയൻ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന നാരായണൻ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

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

01-1985  -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 റംലത് അഹമദകടി മകള 56

2 നസീർ പി െക മകന 52

3 ഖദീജ ബീബി പി െക മകള 49

4 സമീമ പി െക മകള 48

5 സഫിലത് ബീവി കീതടത് മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷലജ പകാശ സേഹാദരി 49

2 ബീന െക ജി സേഹാദരി 47

3 സജി െക ജി സേഹാദരൻ 45
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:ജി1-13013/2021 25-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില   േമാറാഴ അംശം കാനൽ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയ ലകി സി എച്

െചനാൻ  ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന സജിത് കമാർ സി ,  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2021 -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. 

 
:ജി1-13014/2021 25-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ അംശം കറിേകാൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വി കഞിരാമൻ

 ഡി വി നിവാസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന പളിയളവളപിൽ ദിേനഷ ,  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട 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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-13095/2021 25-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പടവം അംശം മളൽ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണൻ  എടചിറ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് െപാനമ  , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണൻ മകന 72

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിത് കമാർ സി മകന 46

2 സിത സി മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി പി െക ഭാര് 72

2 പളിയളവളപിൽ ദിേനഷ മകന 55

3 വിേനാദ പി വി മകന 53
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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. 

 
:ജി1-13442/2021 25-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ അംശം തചംബരം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്ഭാമ ദിനകരൻ

ദ്ാരക വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന ജലീഷ ദിനകരൻ , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2015 -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 െപാനമ ഭാര് 53

2 േജ്ാതി ഇ മകള 31

3 അശ്തി ഇ മകള 28

4 ജാനകി അമ 85

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജഷി ദിനകരൻ മകള 49

2 ജലീഷ ദിനകരൻ മകന 48

3 ജിഷമ ദിനകരൻ മകള 42
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 1 -13180/ 2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈപലി േജാസഫ  ഉദയഗിരി അംശം അരങം േദശത്

വടേക പടവിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ പൗതൻ മരണെപട മകൻ ലാലറ് വി പി യെട മകൻ ഡാനിയൽ േപാൾ ലാലറ് ,  ,

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-11-2017  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജസി മകള 61

2 ഷാജ വി പി മകന 60

3 ബീന മാതയ           മരണെപട മകൾ ലാലറ് വി പി യെട ഭാര് മകെന ഭാര് 45

4 ഡാനിയൽ േപാൾ ലാലറ്  മരണെപട മകൾ ലാലറ് വി പി
യെട മകൻ

പൗതൻ 22

5 ആേബൽ ലാലറ്        മരണെപട മകൾ ലാലറ് വി പി യെട
മകൻ

പൗതൻ 18
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
:ജി1-14205/2021 24-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില   മാണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാളതിൽ ആയിസമ  മാണിയർ

അംശം മാണിയർ േദശത് ചാലിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാണിയര വിേലജില   പേരതയെട മകള പി പാതമ , , േബാധിപിച അേപക

മാണിയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-12-1999  -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 പി പാതമ മകള 57

2 ഫാതിമ (മരണെപട സേഹാദരൻ െമായീെന മകൾ) മകള 46

3 ഖദീജ (ടി ടി) മകള 44

4 സാഹിറ (ടി ടി ) മകള 42

5 ഹാശിം (ടി മകൻ) മകന 39

6 ശൈഹബ (മരണെപട സേഹാദരൻ അബള ഹാജിയെട
മകൻ )

മകന 44

7 സീനത് (ടി മകൾ) മകള 42

8 അബൾ സതാർ (മരണെപട സേഹാദരൻ പി മഹമദെന
മകൻ )

മകന 61

9 ആസ് (ടി മകൾ ) മകള 47

10 അബൾ ഖാദർ സേഹാദരൻ 80
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