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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-13810/2021 08-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പരിയാരം അംശം പരിയാരം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഇ ചിണൻ നായർ

 വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന രാജീവൻ െക , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-04-2006  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-13808/2021 08-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പയാവര അംശം പയാവർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ െക എസ

കണം കരിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ഗിരീഷ െക ടി , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-01-2018  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-13807/2021 08-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പയാവര അംശം പയാവർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതായി ആടപാറയിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക മാധവി അമ (രണാം ഭാര് ) ഭാര് 80

2 എ വി രഗമിണി (ആദ്ഭാര് നാരായണിയിലള മകൾ) മകള 61

3 െക വി സമിത (രണാം ഭാര് മാധവി 'അമയിലള മകൾ ) മകള 40

4 രാജീവൻ െക (ടി മകൻ) മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി േതാമസ ഭാര് 87

2 സതീഷ െക ടി മകന 57

3 സേരഷ െക ടി മകന 54

4 ഗിരീഷ െക ടി മകന 46
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 ആടപാറയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ജിേമാൻ ആടപാറയിൽ  ,  ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2021 -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:ജി117523/2021 08-10-2021
 
  തളിപറമ താലകില   െചങളായി  അംശം  െചങളായി  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അണൻ

െമായതീൻ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ഖദീജ െക പി , ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2000  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-13833/2021 08-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   െകാളേചരി അംശം െകാളേചരി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻ

അരിേങത്  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന പേമാദ കമാർ ഒ  പി , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

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

05-1996  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി ഭാര് 73

2 ജീേമാൻ ആടപാറയിൽ മകന 51

3 െബനി മതായി മകന 49

4 ബിേനായി എ എം മകന 46

5 സേലഷ എ എം മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ െക പി ഭാര് 64

2 അബൽ റസാഖ െക പി മകന 47

3 അബൽ റഫീഖ െക പി മകന 44

4 അബൽ റഹിം െക പി മകന 41

5 ഹാജറ െക പി മകള 37

6 റഹത് െക പി മകള 35

7 ഷനർ െക പി മകന 31

8 റംസീന െക പി മകള 26
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അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-13819/2021 08-10-2021
 
  തളിപറമ താലകില   എരേവശി അംശം ഏരേവശി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പർവതിയമ

െതങിൽ  രയേരാത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന കഷൻ ടി ആർ , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-12-2009 -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:ജി1-13831/2021 08-10-2021
 
  തളിപറമ താലകില   ആനര അംശം  ആനർ േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിൽ കമാർ

നീലാേങാൽ  കറിപാല ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് സഹജ എം പി , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-04-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-13830/2021 08-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   ആനര അംശം ആനർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ  കനമൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമൻ എ പി മകന 50

2 പേമാദ കമാർ എ പി മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷൻ ടി ആർ മകന 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ െക അമ 69

2 സഹജ എം പി ഭാര് 39

3 സൗഹദ എം പി മകന 16
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ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

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

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2016  -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-13832/2021 08-10-2021
 
  തളിപറമ താലകില   ആനര അംശം ആനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ െക

േകാകാടൻ  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ഗേണശൻ െക , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-2021 -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 സജാത പി പി ഭാര് 54

2 സര് െക മകള 32

3 സഗന് െക മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത െക മകള 50

2 ഗിരീഷ ബാബ െക മകന 47

3 ദീപ െക മകള 44

4 ഗേണശൻ െക മകന 42
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-13888/2021 06-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   ഉദയഗിരി അംശം ഉദയഗിരി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവസ്  കറപനാട്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് മിനി  േദവസ് ,  ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2016  -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-13889/2021 06-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   ഉദയഗിരി അംശം ഉദയഗിരി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാസപൻ സി എം

പതപറമിൽ വീടിൽ;  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന വിനീഷ കമാർ , ,  േ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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-13890/2021 06-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   ഉദയഗിരി അംശം ഉദയഗിരി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി േകാമൻകടി

േമേനാൻ   മളകൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള ശീജ െക േമേനാൻ , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

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

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി േദവസ് ഭാര് 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന ഭാര് 56

2 വിനീഷ കമാർ മകന 39

3 രാേകഷ കമാർ മകന 35
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അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-13892/2021 06-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   കറ്ാടര അംശം കറ്ാടർ     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞമ െക  സേനശ നിവാസ

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് കമലാകി െക , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2021  -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:ജി113893/2021 06-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   കറ്ാടര അംശം കറ്ാടർ    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പകാശൻ െക  ൈകപത് ഹൗസ

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര്  സശീല െക ,  ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-06-2021  -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. 

 
നമര:ജി1-13806/2021 04-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജ െക േമേനാൻ മകള 37

2 ശീപഭ െക േമേനാൻ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലാകി െക ഭാര് 68

2 സീമ െക മകള 46

3 സേനശ െക മകന 44

4 സഹജ െക മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സശീല െക ഭാര് 41

2 തൻമയ െക മകള 11
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 തളിപറമ താലകില   പരിയാരം അംശം മകന് േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാലേകാടൻ മമ ഹാജി

 എസ  എ  പി  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള ഖദീജ മഹമദ കഞി , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

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

04-1993  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-13986/2021 06-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പരിയാരം അംശം പരിയാരം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈവശാഖ െക വി

വയലപ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ അമ യേശാദ െക വി , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2020  -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 മഹമദ എസ എ പി മകന 68

2 അബൽ റഹിമാൻ എസ എ പി മകന 60

3 ഖദീജ മഹമദ കഞി മകള 58

4 ഉമർ കടി എസ എ പി മകന 54

5 ആയിഷ എസ എ പി മകള 52

6 ഫാതിമ എസ എ പി മകള 49

7 നഫീസ എസ എ പി മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യേശാദ െക വി അമ 49

16th November 2021Revenue Department12817
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-13805/2021 04-09-2021
 
  തളിപറമ താലകില   നിടിേയങഅംശം  നിടിേയങ േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖദീജ  എം

മപെൻറകത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന റഹിം എം , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-11-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-13829/2021 06-10-2021
 
  തളിപറമ താലകില   ആനര അംശം ആനർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നരിചൻ രാജൻ

എടേചരിയൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് മീനാകി , , േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-02-2015 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയം എം അമ 73

2 സബീന എം മകള 35

3 ഷാഹിന എം മകള 32

4 ഷാരിഫ എം മകള 29

5 റഹിം എം മകന 28

6 റംസീല എം മകള 27

7 റഹീമ എം മകള 24

8 റാഷിദ എം മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീനാകി ഭാര് 54

2 രാേജഷ മകന 34

3 രജനി മകള 31
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നമര:ജി1-13884/2021 04-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   കേറ്രി അംശം കേറ്രി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എം പതനാഭൻ  െചറട

ട േമമഠം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ഭാർഗവി സി എം , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-05-2019  -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:ജി1-13885/2021 06-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ് അംശം തചംബരം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകി അമ പി വി

പർവതിപരം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള ഗീതാ കഷൻ , ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2021  -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:ജി1-13886/2021 06-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   മലപടം അംശം മലപടം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷ  പാറമൽ ഹൗസ

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ അബബകർ െക , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-11-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാർഗവി സി എം ഭാര് 68

2 പതനാഭൻ െക മകന 48

3 സി എം പദീപൻ മകന 45

4 പീത സി എം മകള 42

5 സി എം പസാദ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി വി ബാലകഷൻ മകന 71

2 ഗീതാ കഷൻ മകള 68

3 പാർവതി രാം നാരായണ മകള 66

4 സിദാർതൻ പി വി മകന 64
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ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-13929/2021 06-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   േമാറാഴ അംശം േമാറാഴ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ സി  ശാസ

ാ  നിലയം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന സദീപ പി െക , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2021  -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:ജി1-13818/2021 06-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   േമാറാഴ അംശം േമാറാഴ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ പി ബാലൻ നമ്ാർ

ശീവിഹാർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന സനൽ കമാർ പി വി , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2021  -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 എം അലീമ അമ 63

2 അബബകർ െക ഭരതാവ 53

3 മഹമദ ഹാരിസ െക മകന 32

4 മഹമദ റാഫി െക മകന 30

5 മഹമദ ഷാഹിദ െക മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി െക നളിനി ഭാര് 63

2 സേകഷ പി െക മകന 43

3 സദീപ പി െക മകന 40

4 ദിവ് പി െക മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഹമവതി അമ ഭാര് 71

2 ഉഷശീ പസാദ മകള 48

3 വിദ്ശീ പി വി മകള 46

4 സിത രാേജഷ മകള 45
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5 സനൽ കമാർ പി വി മകന 40
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 1 -14191/ 2021 13-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   കയരളം അംശം കണൈക േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉതമൻ  േകായാടാ

ൻ േകാേറാത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് സിന ടി സി , , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-08-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -13988/ 2021 13-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   മലപടം അംശം ചളിയാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചേനാത് മടപരക

ൽ കഞപ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള നാരായണി എം പി , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-1997 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -14000/ 2021 13-10-2021
 
  തളിപറമ താലകില  പയാവർ അംശം പയാവർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ വി എം

വാേലൽ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന േബാബി േജാസഫ , , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2017 -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന ടി സി ഭാര് 46

2 ധിഷണ ടി സി മകള 23

3 കഷണ ഉതമൻ ടി സി മകള 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി എം പി മകള 81

2 കാർത്ായനി എം പി മകള 71
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മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -14003/ 2021 13-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില  പയാവർ അംശം പയാവർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ചനൻ  നമ്ാർ

ആയില്ത്  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന മധ െക ആർ , ,  േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-

08-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -13991/ 2021 13-10-2021
 
  തളിപറമ താലകില   കറമാതർ അംശം പനകാട  േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിനി  വി  വി

വാഴവളപിൽ  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന റിജിൻ വി വി , , േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-

09-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി േജാസഫ ഭാര് 71

2 ബാബ േജാസഫ മകന 52

3 ബീന േജാസഫ മകള 49

4 ബിബി േജാസഫ മകള 46

5 േബാബി േജാസഫ മകന 43

6 ബിന േജാസഫ മകള 40

7 ബിനി േജാസഫ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ആർ രാധ ഭാര് 67

2 സിന െക ആർ മകള 46

3 മധ െക ആർ മകന 44

4 ബിന െക ആർ മകള 41
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നമര:ജി 1 -14192/ 2021 13-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ അംശം കറിേകാൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ടി േപമരാജൻ

പയൻ താഴത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് റീത പി പി , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-01-2014  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -14137/ 2021 13-10-2021
 
  തളിപറമ  താലകില   തളിപറമ  അംശം  തചംബരം  േദശത്    താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സി  വി

േവണേഗാപാലൻ  ശീൈചതന്ം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ  മകള ശീവിദ്  േവണേഗാപാൽ ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-08-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -13996/ 2021 13-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ അംശം തളിപറമ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ കഞി

െചറകേനാെൻറകത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രവീനൻ വി എം ഭരതാവ 75

2 റിയ വി വി മകള 35

3 റിജിൻ വി വി മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റീത പി പി ഭാര് 51

2 നമിത പി ടി മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം ടി ചനമതി ഭാര് 78

2 ശീവിദ് േവണേഗാപാൽ മകള 49

3 ശീജിത് േവണേഗാപാൽ മകന 47
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സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന മഹമദ ഹാരിസ സി പി യ , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

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

10-2002  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -13995/ 2021 13-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ അംശം തളിപറമ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷ ടി ടി  നവാസ

് മൻസിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള നസീല മഹമദ റിയാസ , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-09-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -13994/ 2021 13-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ അംശം തളിപറമ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി മസതഫ  നവാസ

് മൻസിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള നസീല മഹമദ റിയാസ , , േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-02-2019 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ സി പി യ ഭാര് 67

2 അബദൽ റഷീദ സി പി യ മകന 45

3 മഹമദ ഹാരിസ സി പി യ മകന 42

4 മറിയം സി പി യ മകള 41

5 ആമിന സി പി യ മകള 40

6 ജൈനദ സി പി യ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ നവാസ ടി ടി മകന 38

2 നദീറ ഉസമാൻ ടി ടി മകള 36

3 നസീല മഹമദ റിയാസ മകള 34

4 നസീബ നറദീൻ ടി ടി മകള 32

5 നാസമ സനീർ ടി ടി മകള 28
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ നവാസ ടി ടി മകന 38

2 നദീറ ഉസമാൻ ടി ടി മകള 36

3 നസീല മഹമദ റിയാസ ടി ടി മകള 34

4 നസീബ നറദീൻ ടി ടി മകള 32

5 നാസമ സനീർ ടി ടി മകള 28
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 1 -13898  / 2021 08-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   ഇരികര അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക മസഫ ഹാജി  ഇരികർ േദശത് സമീ

റ മനസിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇരികര വിേലജില   പേരതനെറ മാ താ വ കഞാമിന പളിപാത് , ,  േബാധിപിച അേപക

ഇരികര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-01-2005  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1-13812 / 2021 08-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   െചങളായിഅംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ കാദർ പി  ൈതവളപിൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െചങളായി വിേലജില   പേരതനെറ മകള നജമ ടി  വി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക   െചങളായി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-03-2018 -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 കഞാമിന പളിപാത് മാതാവ 79

2 ഷീജ എ
(ആദ് ഭാര്)

ഭാര് 48

3 ഫർസാന തസനി എസ മകള 22

4 തസനീമ സി എൻ
(രണാം ഭാര് )

ഭാര് 45

5 അബൾ അൽതാഫ മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞാത ടി വി ഭാര് 58

2 നജമ ടി വി മകള 38

3 ഷരീഫ ടി വി മകന 31

4 സഫീർ ടി വി മകന 28
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നമര:ജി 1 -13812 / 2021 08-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പരിയാരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാടവളപിൽ കണൻ  ഇരിങൽ േദശത

് മാടവളപിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരിയാരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാനകി എം , , േബാധിപിച അേപക   പരിയാരം വിേലജ

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

04-2002 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1 -13813 / 2021 08-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പരിയാരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയമ ചപൻ  പരിയാരം േദശത്

ചപൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരിയാരം വിേലജില   പേരതയെട മകന ഉസാൻ സി , , േബാധിപിച അേപക   പരിയാരം വിേലജ

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

04-2019  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി എം ഭാര് 62

2 മധ എം വി മകന 48

3 മേനാജ എം െക മകന 46

4 ബിനഎം മകള 44

5 സിന എം വി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാത ചപൻറകത് മകള 63

2 മഹമദ കഞി സി മകന 62

3 ഹംസ ചപൻ മകന 61

4 അബൾ റഹാൻ ചപൻ മകന 55

5 അബബകർ സി മകന 53

6 കഞാസ് സി മകള 49

7 ഉസമാൻ സി മകന 48

8 സകറിയ  ചപൻ മകന 45

9 ചപൻ അബൾ ഖാദർ മകന 42

10 ആയിഷ സി മകള 38
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നമര:ജി 1 -13814 / 2021 08-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   മയില അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രയേരാത് ശീേദവി അമ  മയിൽ േദശത

് രയേരാത് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മയില വിേലജില    മകന ആർ ഭാസകരൻ , , േബാധിപിച അേപക   മയില വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-01-2020 -ല

മരണെപടതായം  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 ആർ ഭാസകരൻ മകന 70

16th November 2021Revenue Department12829
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 1 - 13993/ 2021 13-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ അംശം തളിപറമ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ സലാം

കലടത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള സാജിദ െക , , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2006  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -14183/ 2021 13-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പരിയാരം അംശം പരിയാരം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒ  വി നാരായണൻ

േചരികാരൻ  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സി സരള , , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

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

10-2016  -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. 

 
നമര:ജി 1 -14182/ 2021 13-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയം െക ഭാര് 60

2 സകാഫ െക മകന 41

3 അബദൾ റസാക് െക മകന 36

4 സാജിദ െക മകള 34

5 ഫാസിൽ െക മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി സരള ഭാര് 69

2 സി വിജി മകള 43

3 സി ഷിജി മകള 41

4 സി ജസന മകള 38
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 തളിപറമ താലകില   പരിയാരം അംശം പരിയാരം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി പി െക

പാേലാട്  കാവിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള സനിത പി െക , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -14180/ 2021 13-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പരിയാരം അംശം പരിയാരം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ നമ്ാർ

മേഞരി ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് രഗമിണി െക പി ,  ,  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-02-2011 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -14179/ 2021 13-10-2021
 
  തളിപറമ താലകില   പരിയാരം അംശം പരിയാരം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െതകൻ രാജൻ

െതകൻ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന സരിത് പി , , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-10-2016  -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാസകരൻ െക വി ഭരതാവ 70

2 സനിത പി െക മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഗമിണി െക പി ഭാര് 70

2 സീത ബാലകഷണൻ മകള 49

3 രേപഷ െക പി മകന 44

4 കവിത രേമശ മകള 40

16th November 2021Revenue Department12831
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:ജി 1 -14178/ 2021 13-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പരിയാരം അംശം പരിയാരം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമൻ പി െക

പതകളങര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന കനകരാജൻ പി െക , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-03-2018 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -14177/ 2021 13-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില പരിതാരം അംശം പരിയാരം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത്ായനി െക പി

മീതെല വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന മധസദനൻ െക പി , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-04-2021 -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 െതകതി ജാനകി മാതാവ 80

2 പനയൻ സൗമിനി ഭാര് 50

3 പനയൻ സൗമ് മകള 33

4 സരിത് പി മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി പി െക ഭാര് 73

2 സശീല പി െക മകള 48

3 സേലഖ പി െക മകള 46

4 അനപമ പി െക മകള 44

5 കനകരാജൻ പി െക മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷൻ എം വി ഭരതാവ 89

2 നളിനി െക പി മകള 59

3 വിജയൻ െക പി മകന 55

4 മധസദനൻ െക പി മകന 48

5 രജനി െക പി മകള 42
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നമര:ജി 1 -14176/ 2021 13-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില  പരിയാരം അംശം പരിയാരം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ എം  കീഴചാൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഷീല പി , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-04-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -14184/ 2021 13-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   അംശം കാഞിരങാട േദശത്  കേറ്രി   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി ഇ വി

എടതിൽ  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള കല്ാണി ഇ വി , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

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

09-2006  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -14185/ 2021 13-10-2021
 
  തളിപറമ  താലകില    ആലേകാട  അംശം  തടികടവ  േദശത്    താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   റഷീദ

െചറകേനാെൻറകത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് െസറീന റഷീദ , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല പി ഭാര് 55

2 സപന പി മകള 35

3 ഷംന പി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സദർശനൻ ഇ വി മകന 67

2 കല്ാണി ഇ വി മകള 65

3 ഇ വി സരസ്തി മകള 62

4 സൗദാമിനി ഇ വി മകള 58
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 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -14186/ 2021 13-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   ആലേകാട അംശം അരംങം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫിലിപ്  കണിയാ

ം  കേനൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ചിനമ , , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2021  -ല

മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശിയായി  താെഴ  പറയന  ഒരാൾ  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 െസറീന റഷീദ ഭാര് 34

2 അൽസാബിത് സി ആർ മകന 14

3 അഫാസ റഷീദ മകന 10

4 ആമിന സി മാതാവ 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിനമ ഭാര് 83
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 1 -14187/ 2021 13-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില  ആലേകാട അംശം അരംങം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമൻ പിള  പാവി

റ പതൻ വീട വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന സാബ   എസ , ,  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-12-2009 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -14188/ / 2021 13-10-2021
 
  തളിപറമ താലകില   ആലേകാട അംശം അരംങം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രമണി സി

സേനാഷ  ഭവൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന സാബ എസ , , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ

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

08-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -14189/ 2021 13-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില  ആലേകാട അംശം അരംങം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസതഫ പേകാത്

 പേകാത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതീശൻ എസ മകന 47

2 സാബ എസ മകന 45

3 സതി എസ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതീശൻ എസ മകന 47

2 സാബ എസ മകന 45

3 സതി എസ മകള 42
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സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഖദീജ പേകാത് , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -13997/ 2021 13-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില  ആലേകാട അംശം അരംങം  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജായി എ സി

അറകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് േമരി േജാസഫ മറതിൽ , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -14220/ 2021 13-10-2021
 
  തളിപറമ താലകില   ആനര അംശം  ആനർ േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കരണാകരൻ

അരങളയൻ   ചാന്നി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന അഖിൽ കരണാകരൻ , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    15-10-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ പേകാത് ഭാര് 56

2 റഫീഖ വി എം മകന 37

3 റഹീഷ വി എം മകന 33

4 റിയാസ പി എം മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി േജാസഫ മറതിൽ ഭാര് 69

2 േജാർളി േജായി മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചാന്നി എ െക ഭാര് 56
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നമര:ജി 1 -14219/ 2021 20-10-2021
 
  തളിപറമ താലകില   ആനര അംശം നണിേചരി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻ എ

അപിണി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള ബീന െക , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-2008  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -14218/ 2021 20-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   ആനര വിേലജില അംശം നണിേചരി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിവാകരൻ ക

െ െക  വനനം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് സേലാചന െക െക , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2021 -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. 

 
നമര:ജി 1 -14092/ 2021 20-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   ആനര വിേലജില അംശം ആനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമേശഖര

ൻ പി െക  മീനാകി നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് െക അനിത , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

04-2019  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

2 മിഥിൻ കരണാകരൻ മകന 30

3 അഖിൽ കരണാകരൻ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കരിയിൽ പതിനി ഭാര് 68

2 വിേനാദ െക മകന 43

3 ബീന െക മകള 41

4 റീന െക മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന െക െക ഭാര് 54

2 ദിവ് െക െക മകള 32

3 ജിഷണ െക െക മകന 26
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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 െക അനിത ഭാര് 60

2 ദീപതി  േസാമേശഖരൻ മകള 35

3 ദിഷിത േസാമേശഖരൻ മകള 33
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 1 -14214/ 2021 20-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   േമാറാഴ അംശം കാനൽ േദശത്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി പി ശാരദ

 സീന നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന െക വി  ഷാജി ,  ,  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-05-2021 -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. 

 
നമര:ജി 1 -14213/ 2021 20-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   േമാറാഴ അംശം കാനൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലാകി എം വി  താഴ

െ പരയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന രഞിത് ടി പി , ,  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്ൻ െക വി മകന 55

2 െക വി സേനാഷ കമാർ മകന 54

3 സീന െക വി മകള 52

4 െക വി ഷാജി മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിമല ടി പി മകള 56

2 േശാഭന ടി പി മകള 53

3 ബാബരാജ ടി പി മകന 51

4 ശീജ ടി പി മകള 48

5 പീത ടി പി മകള 45

6 രഞിത് ടി പി മകന 43

7 സിൽജ ടി പി മകള 40

8 സജില ടി പി മകള 37
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നമര:ജി 1 -14217/ 2021 20-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   േമാറാഴ വിേലജില  അംശം േമാറാഴ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവി െക

കനിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന വാണിയൻ വളപിൽ േമാഹനൻ , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയന  ഒരാൾ മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -14216/ 2021 20-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   േമാറാഴ അംശം േമാറാഴ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ഇ െക ബാലചനൻ

 കഷണ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന മിഥൻ എം ടി , , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -14215/ 2021 20-10-2021
 
  തളിപറമ താലകില   േമാറാഴ  അംശം  േമാറാഴ  േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണൻ കടിയ

ൻ മസതഫ  കീരീരകത്  വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

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

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

09-2017  -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

9 രജീഷ ടി പി മകന 34

10 രനീഷ ടി പി മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വാണിയൻ വളപിൽ േമാഹനൻ മകന 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി എം ടി ഭാര് 56

2 സരിൽ എം ടി മകന 33

3 മിഥൻ എം ടി മകന 31
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േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -9930/ 2021 20-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   നിടിേയങ അംശം നിടിേയങ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ െക വി

 േകായാടൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സജിത െക െക വി , , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-02-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -13815/ 2021 20-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   മയില അംശം മയിൽ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക കഷണൻ നായർ

പേണരി ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് പി ശാരദ , , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നബീസ െക ഭാര് 54

2 താഹിർ െക മകന 38

3 സഹീർ െക മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിത െക െക വി ഭാര് 43

2 യദ കഷണൻ െക െക വി മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി ശാരദ ഭാര് 76

2 പേണരി സതീഷ കമാർ മകന 56

3 അേശാക കമാർ പി മകന 54

4 രാേജഷ കമാർ പി മകന 47

5 രജനി പി മകള 45

16th November 2021Revenue Department12841
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 1 -13817/  2021 08-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   മയില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകേളാത് നാരായണൻ  മയിൽ േദശത

് പറകറി ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മയില വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ െക കഞികണൻ , , േബാധിപിച അേപക   മയില

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-06-2014  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1 -11162 / 2021 08-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പയാവര അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതായി വലാട്  ചനനകാംപാറ  േദശത്

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വി വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

  പേരതനെറ മകന മാതയ  , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2007 -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 െക േഗാവിനൻ സേഹാദരൻ 77

2 െക കാർത്ായനി സേഹാദരി 74

3 െക കമലാകി സേഹാദരി 70

4 െക ബാലൻ സേഹാദരൻ 72

5 െക കഞികണൻ സേഹാദരൻ 68

6 െക ലകണൻ സേഹാദരൻ 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയകടി ഭാര് 85

2 േജാസഫ മകന 65

3 മാതയ മകന 62

4 വർകി മകന 59

5 േമരി മകള 55
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നമര:ജി1-13891 /2021 08-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   കറ്ാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേഷാതമൻ സി പി  കറ്ാടർ

േദശത് ചമാടൻ കണിയിൽ പതിയ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറ്ാടര വിേലജില   പേരതനെറ മകള അമത പി വി , , േബാധിപിച അേപക

കറ്ാടര  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  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1 13626/2021 08-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   മലപടം അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കനിമൽ അബദ റഹിമാൻ  മലപടം

േദശത്  റാഷിന  മൻസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന റാഷിദ െക , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-09-2021 -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:ജി1-13623 / 2021 08-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   നയനടവില അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ നമ്ാർ പി പി  നടവിൽ

േദശത് പാപിനിേശരി പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന രാജീവ എം പി , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

6 സാലി മകള 50

7 ലിസി മകള 48

8 േജാളി മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരള പി വി ഭാര് 51

2 ജിംന പി വി മകള 29

3 അമത പി വി മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നബീസ െക ഭാര് 45

2 റാഷിദ െക മകന 28

3 റാഷിന െക മകള 25

4 മറിയം സി മാതാവ 74

16th November 2021Revenue Department12843
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2021 -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 -13509/ 2021 08-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പടവം അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻ നമതിരി െക പി  അരിയിൽ േദശത

് പണവം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന നാരായണൻ െക പി , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-13897/ 2021 08-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   ഇരികര അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ താഹിർ പളിപാത്  ഇരികർ

േദശത്  െസമീറ  മൻസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മാതാവ കഞാമിന പളിപാത് , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

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

06-2016  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം പി ഗൗരി ഭാര് 70

2 എം പി രാജീവ മകന 50

3 എം പി സജീവ കമാർ മകന 47

4 എം പി സജിത കമാരി മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി എം പി ഭാര് 57

2 രമ് െക പി മകള 35

3 നാരായണൻ െക പി മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞാമിന പളിപാത് മാതാവ 79

2 ഹസീന ഒ  വി ഭാര് 44
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നമര:ജി 1 -13895/ 2021 08-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പരിയാരം അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം  മകന് േദശത് മാടാളൻ

അരൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള ഹാജറ എം ,  ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-01-1999  -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 -13617/ 2021 08-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ് അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക മസഫ ഹാജി  പഷഗിരി േദശത്

ൈമമനത് മൻസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ത    മകന മദനി എം പി , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-1987 -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. 

3 ബദറ ദജ മകള 18

4 വാസിർ മഹമദ താഹിർ മകന 15

5 അശഫ മഹമദ താഹിർ മകന 9

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മസഫ മടകാരൻ പതിയപരയിൽ മകന 66

2 ഖദീജ എം മകള 61

3 കഞാമിന എം മകെന ഭാര് 55

4 ഹാജറ എം മകള 51

5 ഇസയിൽ മടകാരൻ മകന 52

6 ഹസൻ എം മകന 50

7 ഹലീമ എം മകള 46

8 ഫാതിമത് സഹറ എം പി    മരണെപട മകൾ ആയിഷയെട മകള 38

9 ൈഫസൽ എം പി             മരണെപട മകൾ ആയിഷയെട മകന 36

10 ഫരീദ എം പി                മരണെപട മകൾ ആയിഷയെട മകള 34

11 ഫായിസ എം പി               മരണെപട മകൾ ആയിഷയെട മകള 31

12 അബൾ അസീസ പാറമൽ      മരണെപട മകൾ
ആയിഷയെട

ഭരതാവ 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ എം പി  മരണെപട ആദ് ഭാര് മറിയം എം പി യിലളമകള 58

2 ഷരീഫ എം പി മരണെപട ആദ് ഭാര് മറിയം എം പി യിലള മകള 52
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3 ഹാജിറ എം പി\ മരണെപട ആദ് ഭാര് മറിയം എം പി യിലള മകള 49

4 താഹിറ എം പി  മരണെപട ആദ് ഭാര് മറിയം എം പി യിലള മകള 47

5 മദനി എം പി മരണെപട ആദ് ഭാര് മറിയം എം പി യിലള മകന 45

6 അബൾ മജീബ എം പി  മരണെപട ആദ് ഭാര് മറിയം എം പി
യിലള

മകന 43

7 ഷംസദീൻ എം പി  മരണെപട ആദ് ഭാര് മറിയം എം പി
യിലള

മകന 42

8 പാറപറത്മാവിെൻറവളപിൽ ൈമമനത്    (  രണാം ഭാര് ) ഭാര് 72

9 സൈബദ പി എം                    രണാം ഭാര്യിലള മകള 55

10 പാറപറത്മാവിെൻറവളപിൽ കഞലീമ  രണാം ഭാര്യിലള മകള 52

11 െമായീൻകടി പി എം                രണാം ഭാര്യിലള മകന 50

12 അബൾ റഷീദ പി എം               രണാം ഭാര്യിലള മകന 48

13 പാറപറത്മാവിെൻറവളപിൽ മതലിബ   രണാം ഭാര്യിലള മകന 44

14 സഫറ പി എം                     രണാം ഭാര്യിലള മകള 43

15 ജലീൽ പി എം                      രണാം ഭാര്യിലള മകന 40

16 റഷീദ പി എം                      രണാം ഭാര്യിലള മകള 38

17 മഹമദ മസഫ പി എം            രണാം ഭാര്യിലള മകന 34
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NOTICE

 
നമര:ജി1-13992/2021 13-10-2021
 
  തളിപറമ താലകില   ഉദയഗിരി  അംശം അരംങം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസബാസ്ൻ

നാകമറതിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉദയഗിരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാഷി െസബാസ്ൻ , േബാധിപിച അേപക   ഉദയഗിരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-06-2021  -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. 

 
നമര:ജി1-9321/2021 13-10-2021
 
 തളിപറമ താലകില   ഉദയഗിരിഅംശം  അരംങം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ കിഴേകൽ

 കിഴേകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉദയഗിരി വിേലജില   പേരതനെറ പൗതൻ േജാണി െക െജ  േബാധിപിച അേപക   ഉദയഗിരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-03-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലികടി ഭാര് 69

2 േജാഷി െസബാസ്ൻ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െസലിൻ േജാസഫ ഭാര് 58

2 െജസി െക െബനി  (ആദ്   ഭാര് മരണെപട ഏലികടിയെട
മകൾ  )

പൗതി 48

3 െജയസൺ േജാസഫ (ആദ്   ഭാര് മരണെപട
ഏലികടിയെട മകൻ )

പൗതൻ 48

4 േജാണി െക െജ  (ആദ്   ഭാര് മരണെപട ഏലികടിയെട
മകൻ )

പൗതൻ 42

5 സിജി ലേകാസ  (ആദ്   ഭാര് മരണെപട ഏലികടിയെട
മകൾ  )

പൗതി 39
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 1 -13619/ 2021 30-09-2021
 
  തളിപറമ താലകില   െചങളായി  അംശം  െചങളായി  േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം  വി

നാരായണമാരാർ ,   മപിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള പീന സി   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

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

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. 

 
നമര:ജി 1 -13618/ 2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില   െചങളായി അംശം െചങളായി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ നമ്ാർ

, നളിനം ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് നളിനി  െക െക   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-12-2004 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -13615/ 2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ് അംശം തചംബരം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക കമാരൻ ,

കിഴകിനാൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമലത സി ഭാര് 50

2 പിയങ സി മകള 24

3 പീന സി മകള 22

4 പണവ സി മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നളിനി െക െക ഭാര് 77

2 ബാലചനൻ െക െക മകന 55
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സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് യേശാദ   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1-13612/2021 30-09-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പയാവര അംശം പയാവർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകികടി എ,  പളകൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകള ദീപതി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-02-2008  -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. 

 
നമര:ജി 1-13611/2021 30-09-2021
 
  തളിപറമ താലകില   പയാവര അംശം പയാവർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ ഐപ്,

അറകൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് എൽസമ േതാമസ        േബാധിപിച അേപക   പയാവര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യേശാദ ഭാര് 72

2 േലഖ കിഴകിനാൻ മകള 51

3 രാേജഷ െക മകന 46

4 ഉേമഷ കിഴകിനാൻ മകന 41

5 ധേനഷ കിഴകിനാൻ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദീപേമാൾ അതിലാട് മകള 38

2 ദിവ് എ മകള 36

3 ദീപതി മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൽസമ േതാമസ ഭാര് 71
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നമര:ജി 1-13695/2021 30-09-2021
 
  തളിപറമ താലകില   േമാറാഴ അംശം കാനൽ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമൻ െക,

കാടമാമയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള ഉഷ െക േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-12-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

2 േജാബിൾ േതാമസ മകള 41

3 ജയസൺ േതാമസ മകന 40

4 ൈജസിൽ േതാമസ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ഉഷ മകള 48

2 െക ഇനിര മകള 45

3 െക രഘതമൻ മകന 42

16th November 2021Revenue Department12851
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ Pn1˛10764/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 22.

17˛8˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk-‰v \º¿ 33-˛¬ (hmeyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v

Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 6650, 6651 {Ia\º-¿ 16 Bbn {]kn-≤s∏Sp -Ønb

Pn1˛10764/2021 \º¿ ]c-ky-Øn¬ 1, 3 Ah-Im-in-Isf Hgn-hm°n c≠mw \º¿ Ah-Im-insb am{Xw

Dƒs∏-SpØn ]ckyw XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿ Pn1˛7833/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 22.

22˛6˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk-‰v \º¿ 25˛¬- (hmeyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v

Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 4747 {Ia\º-¿ 22 Bbn {]kn-≤s∏Sp -Ønb

Pn1˛10764/2021 \º¿ ]c-ky-Øn¬ 3˛mw \º¿ Ah-Im-in-bmb ‘^mØn-aØv knbmZv’ F∂-Xn\p ]Icw

‘^mØn-aØv knbm\’ F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(3)

\º¿ Pn1˛10303/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 22.

17˛8˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk-‰v \º¿ 33˛¬- (hmeyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v

Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 6650 {Ia\º-¿ 12 Bbn {]kn-≤s∏Sp -Ønb

Pn1˛10303/2021 \º¿ ]c-ky-Øn¬ 2˛mw \º¿ Ah-Im-in-bpsS t]cv ‘kmPqPv, hn.’  F∂-Xn\p ]Icw

‘kmbqPv, hn.’ F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(4)

\º¿ Pn1˛11285/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 22.

31˛8˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk-‰v \º¿ 34˛¬- (hmeyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v

Hm v̂ em‚ v dh\yq kπn-sa‚ v hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 148 {Ia\º-¿ 22 Bbn {]kn-≤s∏Sp-Ønb

Pn1˛11285/2021 \º¿ ]c-ky-Øn¬ 2˛mw \º¿ Ah-Im-in-bpsS t]cv ‘apjvXmJv Al-kZv, ]n. sI.’
F∂-Xn\p ]Icw ‘apjvXmJv Al-Ω-Zv, ]n. sI.’ F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(5)

\º¿ Pn1˛14105/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 11.

17˛8˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk-‰v \º¿ 33˛¬- (hmeyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v

Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 6650 - {Ia\º-¿ 15 Bbn {]kn-≤s∏Sp -Ønb

Pn1˛10830/2021 \º¿ ]c-ky-Øn¬ ac-W-s∏´ BfpsS t]cv ‘Xmbse ]pc-bn¬ apl-kZv’  F∂-Xn\p

]Icw ‘Xmbse ]pc-bn¬ apl-ΩZv’ F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(6)

\º¿ Pn1˛14106/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 11.

17˛8˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk-‰v \º¿ 33˛¬- (hmeyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v

Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 6657 {Ia\º-¿ 44 Bbn {]kn-≤s∏Sp -Ønb

Pn1˛11274/2021 \º¿ ]c-ky-Øn¬ ac-W-s∏´ BfpsS t]cv ‘sNdpIpt∂m‚-IØv aplkZv’  F∂-Xn\p

]Icw ‘sNdp-Ip-t∂m‚-IØv apl-ΩZv’ F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.
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(7)

\º¿ Pn1˛13199/2020. 2021 HIvtSm-_¿ 13.

8˛6˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk-‰v \º¿ 23˛¬- (hmeyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 4267, 4268 {Ia\º-¿ 3 Bbn {]kn-≤s∏Sp -Ønb
Pn1˛13199/2020 \º¿ ]c-ky-Øn¬ ac-W-s∏´hcpsS ho´p-t]cv ‘]pt∂cn’  F∂-Xn\p ]Icw ‘]pt∂cn
t]cq¬ C√Øv’  F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(8)

\º¿ Pn1˛14114/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 11.

27˛7˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk-‰v \º¿ 30˛¬- (hmeyw X, ]m¿ v́ III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq kπn-sa‚ v hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 176 {Ia\º-¿ 18 Bbn {]kn-≤s∏Sp-Ønb
Pn1˛8825/2021 \º¿ ]c-ky-Øn¬ ac-W-s∏´ BfpsS t]cv ‘\mcm-b≥, ]n.’  F∂-Xn\p ]Icw
‘\mcm-b-W≥, ]n.’ F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(9)

\º¿ Pn1˛12795/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 8.

25˛5˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk-‰v \º¿ 21˛¬- (hmeyw X, ]m¿ v́ III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq kπn-sa‚ v hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 111˛¬ {Ia\º-¿ 29 Bbn {]kn-≤s∏Sp-Ønb
Pn1˛2104/2021 \º¿ ]c-ky-Øn¬ 2˛mw \º¿ Ah-Im-in-bpsS t]cv ‘sU∂n amXyp’  F∂-Xn\p ]Icw
‘s_∂n amXyp’  F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(10)

\º¿ Pn1˛13625/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 8.

8˛6˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk-‰v \º¿ 23˛¬- (hmeyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv  \º¿ 4267 {Ia\º-¿ 14 Bbn {]kn-≤s∏Sp -Ønb
Pn1˛2025/2021 \º¿ ]c-ky-Øn¬ 14 -˛mw \º¿ Ah-Im -in -bpsS t]cv ‘anYp≥, sI. hn.’
F∂-Xn\p ]Icw ‘anYp-\, sI. hn.’  F∂pw ac-W-s∏-´-bm-fp-am-bp≈ _‘w ‘ac-W-s∏´ aI≥
_m_p -hns‚ aI≥’ F∂-Xn\p ]Icw ‘ac -W -s∏´ aI≥ _m_p -hns‚ aIƒ’ F∂pw
XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(11)

\º¿ Pn1˛2098/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 8.

8˛6˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk-‰v \º¿ 23˛¬- (hmeyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq kπn-sa‚dn hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 107 {Ia\º-¿ 5 Bbn {]kn-≤s∏Sp-Ønb
Pn1˛2098/2021 \º¿ ]c-ky-Øn¬ 5-˛mw \º¿ Ah-Im-in-bpsS t]cv ‘apl-ΩZv _jo¿, sI. Fw.’
F∂-Xn\p ]Icw ‘apl-ΩZv j_o¿, sI. Fw.’ F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(12)

\º¿ Pn1˛71/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 8.

22˛6˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk-‰v \º¿ 25˛¬- (hmeyw X, ]m¿ v́ III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]P v \º¿ 4747˛¬ {Ia\º-¿ 20 Bbn {]kn-≤s∏Sp -Ønb
Pn1˛71/2021 \º¿ ]c-ky-Øn¬ 2˛mw \º¿ Ah-Im-in-bpsS t]cv ‘sI. ]n. i¶-c≥ \ºq-Xncn’
F∂-Xn\p ]Icw ‘sI. ]n. i¶-c -Zm-k≥ \ºq-Xncn’  F∂pw 10 -˛mw \º¿ Ah-Im-in -bpsS
ac-W-s∏-´ -bm-fp-am-bp≈ _‘w ‘ac-W-s∏´ ]nXmhv i¶-c -Zm-k≥ \ºq-Xn -cn-bpsS ac-W-s∏´
ktlm-Z-c≥ atl-iz-c≥ \ºq-Xn-cn-bpsS ac-W-s∏´ aI≥ LrWn \ºq-Xn-cnbpsS ac-W-s∏´ aI≥
i¶-c≥ \ºq-Xn-cn-bpsS `mcy’ F∂-Xn\p ]Icw ‘atl-iz-c≥ \ºq-Xn-cn-bpsS `mcy’ F∂pw XncpØn
hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
Xfn-∏-dº. Xl-io¬Zm¿.
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