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NOTICE

 
നമര:ബി1-7293/2021 12-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിയ വീടിൽ ചനകടി  തളിപറമ അംശം കീഴാറർ േദശത

്  പതിയ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള എ നാരായണി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   05-10-1971  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി 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:ജി1-15261/2021 12-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞമ  തളിപറമ അംശം കപം േദശത് ഓടംവളപിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന മധ എം േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  02-01-1999  -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:ജി1-15262/2021 12-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതകടി െക  തളിപറമ അംശം തളിപറമ േദശത് എം

എസ വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ നാരായണി മകള 82

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി എം ഭാര് 78

2 വസന എം മകള 56

3 വിലാസിനി എം മകള 54

4 ഉഷ എം മകള 51

5 പീത എം മകള 49

6 മധ എം മകന 46

07th December 2021Revenue Department16095
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സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ഷകീർ െക െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  04-07-2012-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-15263/2021 12-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പടാണി ഭാരതി  തളിപറമ അംശം തഛംബരം േദശത്

സംഗീത വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന സരജ സി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-04-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-15264/2021 12-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യസഫ ഹാജി െക പി  തളിപറമ അംശം തളിപറമ േദശത

്  ൈബതൽ  അമാൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന മസഫ പി എം േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ െക െക ഭാര് 60

2 മജീബ റഹാൻ െക െക മകന 47

3 ഷകീർ െക െക മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജീവ സി മകന 52

2 രാജീവ സി മകന 50

3 സരജ സി മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞലീമ പി എം ഭാര് 52

2 റഹിയാനത് പി എം മകള 39
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നമര:ജി1-15266/2021 12-11-2021
 
  തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി  പി  സമതി  തളിപറമ അംശം കീഴാറർ േദശത്

വലിയപരയിൽ വീടിൽ  എനവരെട   അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന ബിജേമാൻ വി  പി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതിവന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ  01-03-2018 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി 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: ജി1-15158/2021 12-11-2021
 
  തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാകരൻ  നയനടവിൽ അംശം നയനടവിൽ േദശത്

അപയൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള സനിതേമാൾ എം എസ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരംഅവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  25-11-1999 -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:ജി1-15265/2021 12-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിയടവൻ നാരായണി അമ  തളിപറമ അംശം കീഴാറർ

േദശത്  പതിയടവൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള പതിയടവൻ ജാനകി അമ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    09-06-1985  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

3 െഫൗസിയ പി എം മകള 37

4 സ്ാലിഹ പി എം മകള 35

5 മസഫ പി എം മകന 33

6 ഫാതിമ പി എം മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിജേമാൻ വി പി മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്ഭാമ ഭാര് 58

2 സനിതേമാൾ എം എസ മകള 41

3 അനിത എം എസ മകള 38
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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 പതിയടവൻ ജാനകി അമ മകള 74

2 പി േദവി മകള 70

3 എം തങമണി   മരണെപട മകൻ കാർതിേകയൻ നമ്ാരെട ഭാര് 69

4 ശാലിനി കാർതിേകയൻ  മരണെപട മകൻ കാർതിേകയൻ
നമ്ാരെട

മകള 48

5 അനപമ എം           മരണെപട മകൻ കാർതിേകയൻ
നമ്ാരെട

മകള 46
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-15159/2021 12-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ െക  പരിയാരം അംശം വായാട േദശത് സജി

നിവാസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന േഗാപാലകഷൻ പി വി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 30-01-2013 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-15160/2021 12-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ പി വി  പരിയാരം അംശം മകന് േദശത് പി എ

ം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ശീജ പി എം േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ പി വി ഭാര് 67

2 േഗാപാലകഷൻ പി വി മകന 48

3 സജീവൻ പി വി മകന 46

4 ഉഷ പി വി മകള 42

5 സരള പി വി മകള 40

6 രാജീവൻ പി വി മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി പി എം ഭാര് 67

2 അനില പി എം മകള 47

3 ഷാജി പി എം മകന 45

4 ശീജ പി എം മകന 43

5 ഷീമ പി എം മകള 40
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നമര:ജി1-15161/2021 12-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖദീജ ടി പി  പരിയാരം അംശം തിരവടർ േദശത് കളതി

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന അബദൾ കരീം ടി പി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 02-07-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-15162/2021 12-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹസൻ െക പി  പരിയാരം അംശം പരിയാരം േദശത

്  കേടാത്  പരയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ജംഷീദ യ എം  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-15164/2021 12-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാടമൽ ലകണൻ  പരിയാരം അംശം പാേചനി േദശത്

മാടമൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് മാധവി എ വി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2021  -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 ജമീല ടി പി മകള 43

2 അബദൾ കരീം ടി പി മകന 37

3 അബദൾ അസീസ ടി പി മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ യ എം ഭാര് 47

2 ജംഷീദ  യ  എം മകന 29

3 ഹസീബ റഹമാൻ യ എം മകന 25

4 അഫസൽ  യ എം മകന 19

5 ഹിബഫാതിമ യ െക മകള 11
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ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-15252/2021 12-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പങജാകൻ  ആനർ അംശം ആനർ േദശത് മീനാകിപര

ം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന അരൺകമാർ സി വി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-15253/2021 12-11-2021
 
  തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ ടി  വി   ആനർ അംശം ആനർ േദശത

് തണിവളപിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര്  യേശാദ ടി  വി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവി എ വി ഭാര് 75

2 േലഖ എ വി മകള 40

3 അനീഷ എ വി മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകാമളവലി സി വി ഭാര് 58

2 അരൺകമാർ സി വി മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യേശാദ ടി വി ഭാര് 65

2 അേശാകൻ ടി വി മകന 43

3 അനില െക മകള 40

4 അനീഷ എ മകള 37
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-15254/2021 12-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമാടമൽ കണൻ  ആനർ അംശം േകാടൂർ  േദശ

ത്  െമാടമൽ  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് െക സി േകാമള േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന10-12-

2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-15255/2021 12-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി കഞിരാമൻ  ആനർ അംശം ആനർ േദശത്

കണൻപാകൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് കല്ാണി പി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-15257/2021 12-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക സി േകാമള ഭാര് 60

2 ഷംജിത് െക മകന 36

3 വിേവക െക മകന 32

4 വിദ് െക മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണി പി ഭാര് 74

2 രജനി െക പി മകള 50

3 രഞിനി െക പി മകള 46

4 ശീജിത് െക പി മകന 42
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 തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജസനേമാൾ നിരിചൻ  പയാവർ അംശം വാതിൽ മട

പയാവർ  േദശത്  പാലവിള  െപായകയിൽ  വീടിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ മാതകടി േജാസ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    27-03-2014  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-15258/2021 12-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽ കമാർ എം  പയാവർ അംശം പയാവർ േദശത്

മലിേശരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് സൗമ് െക േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-10-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാതകടി േജാസ ഭരതാവ 42

2 ആൽബിൻ മാതയ മകന 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗമ് െക ഭാര് 31

2 ഗൗതം കഷ എം മകന 6

3 ഗൗരി കഷ എം മകള 4

4 ജാനകി കണൻ മാതാവ 56
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 1 -13177/ 2021 05-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമകാനപറത്  ചനകടി നായർ ,  കേറ്രി  അംശം

കാഞിരങാട േദശത് കമകര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള െക വിജയലകി ,  േബാധിപിച അേപക   വിലജ  ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-03-1991 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -14860/ 2021 05-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജനാർദനൻ എം ടി  , കേറ്രി അംശം മാവിേചരി േദശത

്  മണകതറമൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് യേശാദ  ടി ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2017 -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 പാർവതി െക മകള 59

2 െക സരസ്തി മകള 53

3 വിജയലകി െക മകള 51

4 അനിൽ കഷൻ                       (മരണെപട മകൻ
ഉണികഷെന മകൻ )

പൗതൻ 28

5 നവ്                                     (മരണെപട മകൻ
രാമചനെന മകൾ )

പൗതി 18

6 നിഖിൽ                                             ടി
മകൻ

പൗതൻ 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യേശാദ  ടി ഭാര് 49

2 ജിഷ  എം ടി മകന 24

3 ജിതിൻ  എം ടി മകന 21
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നമര:ജി 1 -13017/ 2021 05-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം െക ടി,   കേറ്രി അംശം കാഞിരങാട േദശത്

റംസീനാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന അബദൾ നാസിർ  പളിയിൽ ,  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -14859/ 2021 05-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജസീല  വി െക ,  കേറ്രി അംശം കേറ്രി േദശത് ജമീല

മൻസിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട പിതാവ മസഫ ഹസൻ ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2021  -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 -13887/ 2021 05-11-2021
 
  തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഐസക്   ,  ഉദയഗിരി  അംശം  അരങം േദശത്

മാധവപളിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് േമരി  ഐസക് ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-04-1986  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാറ  പി ഭാര് 74

2 റംല  പി മകള 54

3 അബദൾ നാസിർ  പളിയിൽ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മസഫ  ഹസൻ പിതാവ 59

2 ജമീല  വി െക മാതാവ 49

3 ജലാലദീൻ  െക പി ഭരതാവ 41

4 മഹമദ ഷംവിൽ  ജലാൽ മകന 11

5 മഹമദ ഷാമിൽ  ജലാൽ മകന 9

6 മഹമദ ഇബന  ജലാൽ മകന 6
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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. 

 
നമര:ജി 1 -14981/ 2021 05-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജിത കമാർ ,  തിമിരി അംശം തിമിരി േദശത് ഞളൻ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മാതാവ ഇനിര േഗാവിനൻ ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2020  -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 -13608/ 2021 05-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല  പി വി ,  പയാവർ അംശം പയാവർ േദശത് കാടൻമാ

ർ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട ഭരതാവ െക സി  ഭാസരൻ , േബാധിപിച അേപക   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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി  ഐസക് ഭാര് 75

2 റീന മകള 45

3 ദീപ                                    (മരണെപട മകൻ ദിലീപിെന
ഭാര് )

മകെന ഭാര് 43

4 അമൽ                                             ടി
മകൻ

പൗതൻ 20

5 ആൻ മരിയ                                      ടി
മകൾ

പൗതി 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര   േഗാവിനൻ മാതാവ 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക സി  ഭാസരൻ ഭരതാവ 66

2 അമതാനന്  െക മകന 31

3 ദീപാനന്   െക മകന 29

4 സംഗമാനന്  െക മകന 25

16106 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:ജി 1 -14976/ 2021 05-11-2021
 
  തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതായി  ,   പയാവർ  അംശം  പയാവർ  േദശത

്  പളിയാംപളിൽ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന േജായി  മാതയ ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2021 -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 -14979/ 2021 05-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വടകനാർ വീടിൽ ലകി ,  ആനർ അംശം ആനർ േദശത്

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകള ഉഷാകമാരി ടി വി ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2017 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൽസമ  മാതയ മകള 60

2 ആനീസ മാതയ മകള 56

3 േജായി  മാതയ മകന 50

4 ഷാനി  മാതയ മകള 44

5 ൈഷബി മാതയ മകള 42

6 ഷിൻസി മാതയ മകള 36

7 ആൻസി  േജാസഫ                             (മരണെപട
മകൻ േജാസഫിെന  ഭാര് )

മകെന ഭാര് 51

8 െഡനീസ   േജാസഫ
ടി                     മകൻ

പൗതൻ 28

9 ജിവിൻ  േജാസഫ
ടി                       ടി

പൗതൻ 23

10 അബിൻ  േജാസഫ
ടി                        ടി

പൗതൻ 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനമതി  വി വി മകള 60

2 ബാലകഷൻ  വി വി മകന 57

3 വി വി   ദാേമാദരൻ മകന 55

4 വി വി   ചനൻ മകന 53
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നമര:ജി 1 -14980/ 2021 05-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ,   ആനർ അംശം ആനർ േദശത് തേചാളി

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ശ്ാമള  ഇ െക ,   േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-01-2014  -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. 

 

5 ഉഷാകമാരി  ടി വി മകള 50

6 ഗീത  വി വി                               (മരണെപട മകൻ
േഗാപാലെന മകൾ )

പൗതി 30

7 യദ  വി വി                                           ടി
മകൻ

പൗതൻ 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള  ഇ െക ഭാര് 62

2 ശരൺ   ടി മകന 28
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നമര:ജി 1 -14983/ 2021 05-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗീത  പി ,   െകാളേചരി  അംശം െകാളേചരി േദശത

് പേഞൻ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള ആദിത്  പി  ,    േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -14984/ 2021 05-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക  ദാേമാദരൻ  നമ്ാർ  , േചേലരി അംശം േചേലരി

േദശത്  െവളടിൽ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള രജിത  എം വി ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2021 -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:ജി 1 -14986/ 2021 05-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി വി  േജാസഫ ,  ആലേകാട അംശം തടികടവ േദശത

് വടേകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന സതീഷ േജാസഫ ,   േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-01-2021  -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാവിനൻ  െക ഭരതാവ 63

2 ആദിത്  പി മകള 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി  എം വി ഭാര് 74

2 ഗീത  എം വി മകള 50

3 രജിത  എം വി മകള 41
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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 -14870/ 2021 05-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകി കാന്  എം െക ,  തളിപറമ  അംശം കപം േദശത്

ശിവദം  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സേലഖ  പി ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-09-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -14988/ 2021 05-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാടാളൻ  അലി ,  തളിപറമ  അംശം തളിപറമ േദശത്

ദൗലത്   മൻസിൽ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന താജദീൻ  െക ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-06-2021 -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 േമരികടി  േജാസഫ ഭാര് 71

2 സതീഷ  േജാസഫ മകന 50

3 ബിജ  േജാസഫ മകന 49

4 ബിന മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലഖ  പി ഭാര് 49

2 വിഷപിയ  പി െക മകള 26

3 ശിവപിയ  പി െക മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയം  െക ഭാര് 65

2 ദൽഫിഖർ  അലി  െക മകന 49

3 ഹസനൽ  ജമാൽ കായകൽ മകന 46

4 മഹമദ ആബിദലി മകന 46
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നമര:ജി 1 -14866/ 2021 05-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക  പതിനി ,  കറമാതർ അംശം പനകാട േദശത്

മഠതം  െപായിൽ    വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

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

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

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -14867/ 2021 05-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ എം പി ,  കറമാതർ അംശം പനകാട  േദശത്

മീതെല  പരയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന സേമഷ 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:ജി 1 -14978/ 2021 05-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി ടി  േഗാവിനൻ ,  കേറ്രി അംശം െചറിയർ  േദശത്

െതകൻ  േതാടതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് േദവി  ടി പി ,   േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

5 താജദീൻ  െക മകന 45

6 അബദല  കായകൽ മകന 33

7 ദൗലത്   നിസ  (Doulath  Nissa ) മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രേപഷ  എം പി മകന 40

2 രപ  എം പി മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തിലകം  എം പി മകള 48

2 ബാബ  എം പി മകന 47

3 സഭാഷ  എം പി മകന 44

4 സേമഷ  എം പി മകന 40

07th December 2021Revenue Department16111
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവി  ടി പി ഭാര് 61

2 ൈഷന  ടി ടി മകള 39

3 സിത  ടി ടി മകള 37

4 സപ  ടി ടി മകള 35
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 1 -12041/ 2021 05-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക ഷാഹൽ  ഹമീദ  , മയിൽ അംശം െചറപഴശി േദശത

് പടിഞാെറ  കണിയാങണി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള ആയിസമ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-07-1997 -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 - 14763/ 2021 05-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ ശീവിലാസം ,  നയ നടവിൽ അംശം നടവിൽ

േദശത്  ശീവിലാസം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് മലിക എൻ വി  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2021 -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 -14865/ 2021 05-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ  പി െക മകള 80

2 നഫീസ  പി െക മകള 70

3 ആയിസമ   പി െക മകള 69

4 മഹമദ  പി  െക മകന 58

5 ഫാതിമ   പി െക മകള 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മലിക എൻ വി ഭാര് 53

2 വിപിൻ എൻ വി മകന 31

3 വിജിൽ  എൻ വി മകന 28

4 െചലമ  എസ മാതാവ 86

07th December 2021Revenue Department16113
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This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



 തളിപറമ താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആെനണി  മാമല ,  നയ നടവിൽ അംശം നടവിൽ േദശത

് മാമല  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ഷാൻ ആെനണി ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-10-2018  -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 - 14862/ 2021 05-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ െക  രാമചനൻ ,  മലപടം  അംശം മലപടം  േദശത

് സിനി ഭവൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന സനീഷ  എൻ െക ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-02-2011  -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 -14958/ 2021 05-11-2021
 
  തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാവീദ  പി   ,  പരിയാരം അംശം പരിയാരം േദശത്

പനയവീടിൽ ൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന േടാണി ബാബ  പി ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2018  -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 േറാസമ ആെനണി ഭാര് 64

2 ൈഷൻ  ആെനണി മകന 39

3 ഷാലറ്  സേനാഷ മകള 38

4 ഷാൻ ആെനണി മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി വി  മലിക ഭാര് 63

2 രജനീഷ  എൻ െക മകന 40

3 സിനി  എൻ െക മകള 38

4 സനീഷ  എൻ െക മകന 35
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This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



 
നമര:ജി 1 -14960/ 2021 05-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക  രാമചനൻ ,  പരിയാരം അംശം പരിയാരം േദശത്

ചിറയിൽ  പതൻ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സി  ഓമന ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -14957/ 2021 05-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ  എം വി ,  പരിയാരം അംശം  പരിയാരം േദശത

് വനാവൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് രാജലകി  എം വി ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േടാണി  ബാബ  പി മകന 45

2 മിനി  പി മകള 42

3 േടാമി  പി മകന 39

4 മീന  പി മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി  ഓമന ഭാര് 71

2 സിന  െക മകള 42

3 ബിന  െക മകള 40

4 ഓമനകടൻ  െക മകന 38

5 സേരഷ  െക മകന 36

6 മഞ  െക മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജലകി  എം വി ഭാര് 74

2 രാഗിണി  എം വി മകള 55

3 ജയശീ  എം വി മകള 53

4 മേനാജ  എം വി മകന 48

07th December 2021Revenue Department16115
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:ജി 1 -14962/ 2021 05-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക കഞി കഷൻ നമ്ാർ ,  േമാറാഴ  അംശം േമാറാഴ

േദശത്  സായി  സദനം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സരസ്തി പി ഐ , , േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി  പി ഐ ഭാര് 81

2 സത്ഭാമ  പി ഐ മകള 62

3 സതീഷ കമാർ  പി ഐ മകന 59

4 സതീേദവി  പി ഐ മകള 57

5 ജയകമാരൻ  പി ഐ മകന 54
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 1 -14961/ 2021 05-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വി  കഞാതി അമ ,  ചഴലി അംശം ചഴലി േദശത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകള പതാവതി  പി വി ,  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-04-2021 -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 1-12860/ 2021 05-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പനകട  പാറ ,   കേറ്രി അംശം െചറിയർ േദശത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന പി നാരായണൻ ,   േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-12-2012 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതാവതി അമ  പി വി മകള 67

2 നാരായണൻ  പി വി മകന 65

3 ഗിരിജ  പി വി മകള 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പവീൺ കമാർ രാമകഷൻ മകന 63

2 നാരായണൻ  പി മകന 59

3 തങമണി  പി                         (മരണെപട മകൻ
കഞിരാമെന ഭാര് )

മകെന ഭാര് 60

4 സിന  പി                                        ടി
മകൾ

പൗതി 43

5 സീമ  പി                                           ടി
ടി

പൗതി 41

6 സന്  പി                                         ടി
ടി

പൗതി 37
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നമര:ജി 1 -14869/ 2021 05-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക  ലകി ,  കേറ്രി അംശം കാഞിരങാട േദശത

് ശീസദനം  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള വിജയലകി െക ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-02-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -14956/ 2021 05-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വി  കഞിരാമൻ നമ്ാർ  , മയിൽ അംശം െചറപഴശി

േദശത്  പറമൻമാർ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന പേരതെന മരണെപട സേഹാദരൻ േഗാപാലെന മകൻ എം

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    23-09-2016  -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. 

7 സ്പ നിൽ  കഷൻ  പി              (മരണെപട മകൻ കഷെന
മകൻ )

പൗതൻ 24

8 സ്രാജ  കഷൻ                                     ടി
ടി

പൗതൻ 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാർവതി   െക മകള 59

2 െക  സരസ്തി മകള 53

3 വിജയലകി  െക മകള 51

4 അനിൽ കഷൻ                (മരണെപട മകൻ ഉണികഷെന
മകൻ )

പൗതൻ 28

5 നവ്                               (മരണെപട മകൻ രാമചനെന
മകൾ )

പൗതി 18

6 നിഖിൽ                                           ടി
മകൻ

പൗതൻ 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി വി  സേരാജിനി                         (മരണെപട
സേഹാദിരി പാറവിെന  മകൾ )

അനനിരവൾ 76

2 പി  വി  കമലാകി                                       ടി
ടി

അനനിരവൾ 71
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3 പി വി  പതിനി                                           ടി
ടി

അനനിരവൾ 69

4 പി വി  േദവി                                                ടി
ടി

അനനിരവൾ 63

5 പി വി  ഓമന                                               ടി
ടി

അനനിരവൾ 61

6 പി വി  സേരഷ ബാബ                                    ടി
മകൻ

അനനിരവൻ 51

7 എം വി  സാവിതി                             മരണെപട
സേഹാദരൻ േഗാപാലൻ നമ്ാരെട

മകള 66

8 എം വി   സരസ്തി                                           ടി
ടി

മകള 63

9 എം വി  രമണി                                                  ടി
ടി

മകള 62

10 എം വി േമാഹനൻ                                              ടി
ടി

മകന 58

11 എം വി  നാരായണൻ                                         ടി
ടി

മകന 54

12 എം വി  മേനാഹരൻ                                           ടി
ടി

മകന 53

13 എം വി  രാധാമണി                                             ടി
ടി

മകള 46

14 എം  വി   ശീജിത്                   മരണെപട സേഹാദരൻ
േഗാപാലൻ നമ്ാരെട മരണെപട മകൾ  നനിനിയെട

മകന 39

15 എം വി  രഞിത്                                               ടി
ടി

മകന 36
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-12909/2021 15-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില   ആനര അംശം ആനർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമ പി പി,  പാലങാട

ൻ പതിയപരയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര് നർജഹാൻ  ടി പി  േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-11-2019 -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:ജി1-14425/2021 15-11-2021
 
  തളിപറമ  താലകില    േമാറാഴ  അംശം  േമാറാഴ  േദശത്    താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എൻ  എം

െചറിയകഷണൻ,   രമ  നിവാസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് എം എ േദവി   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-14629/2021 15-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നർജഹാൻ  ടി പി ഭാര് 45

2 ഷഹീം ടി പി മകന 28

3 ഷമീമ ടി പി മകള 26

4 ഷമീന ടി പി മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം എ േദവി ഭാര് 72

2 എൻ എം സതീേദവി മകള 56

3 എൻ എം രമാേദവി മകള 48

4 എൻ എം സ്പാേദവി മകള 42
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 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ  അംശം തളിപറമ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എം േഗാവിന

ൻ  നമ്ാർ,   രാധാ  നിവാസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള നജിമ പി   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

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

04-2019  -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. 

 
നമര:ജി1-14987/2021 15-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ അംശം തളിപറമ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നഫീസ മേടാതി,

മേടാതി  വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി        പേരതയെട മകള റാബിയ എം   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-11-2013 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-14766/2021 15-11-2021
 
  തളിപറമ താലകില   പരിയാരം  അംശം പരിയാരം  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമശൻ വി,

െവങേലാടൻ  വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് വതല െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി വി സരളാേദവി മകള 53

2 എം പി ഷീലാേദവി മകള 51

3 പി വി ഉഷാേദവി മകള 50

4 നജിമ പി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബബകർ എം മകന 70

2 ആമിന എം മകള 65

3 റാബിയ എം മകള 60
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നമര:ജി1-14767/2021 15-11-2021
 
  തളിപറമ താലകില   പരിയാരം  അംശം ഏേനാറ്   േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക കണയി,

കരകാടൻ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട സേഹാദരി നാരായണി െക   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-11-2010 -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 46

2 ആര്നന രേമഷ മകള 19

3 അനാമിക െക മകള 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി െക സേഹാദരി 83
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-15163/2021 12-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില   പരിയാരം അംശം വായാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ കഞി എം പി,

െമാടയനകത് പതിയപരയിൽ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് സകീന എസ വി പി   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സകീന എസ വി പി ഭാര് 46

2 തൻവീർ മഹമദ മകന 17

3 തമീം മഹമദ മകന 14

4 തൻസീർ മഹമദ മകന 6
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ Pn1˛8374/2021. 2021 \hw_¿ 11.

13˛7˛2021˛mw XobXnbnse tIcf Kk‰v \º¿ 28, hm-eyw X, ]m¿´v III I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`mKØn¬ t]Pv \º¿ 5255, 5256, {Ia\º¿ 9 Bbn {]kn-≤-s∏-Sp-Ønb Pn1˛8374/2021
\º¿ ]ckyØn¬ 2˛mw \º¿ AhIminbmbn amXyp Hutk^v, ]nXmhv˛87 hbkv F∂bmsf
Iq´nt®¿Øv XncpØn hmbnt°≠XmWv.

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