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NOTICE

 
നമര:ജി1-522/2022 29-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   മാണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കിരണകമാര േകാവതല, നളിനി കഷ

ണ  നിവാസ  ,  മാണിയര  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാണിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റീന വി.വി.,  ,  േബാധിപിച അേപക

മാണിയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-518/2022 29-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   െചങളായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണന കായകീല, കായകീല വീടില

,  േതരതല േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചങളായി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േമാഹനന െക., , േബാധിപിച അേപക   െചങളായി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    04-07-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റീന വി.വി. ഭാര് 43

2 നളിനി െക. മാതാവ 66

3 ശരണനാഥ െക. മകന 19

4 ദിയ കിരണ മകള 16

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സശീല എം.വി. ഭാര് 68

2 േമാഹനന െക. മകന 49

3 രാമകഷന െക. മകന 45

4 ഗീത െക. മകള 43

5 പീത െക. മകള 39
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നമര:ജി1-523/2022 29-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   മാണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. കഞികണന,  കിടേഞാത്

വീടില, മാണിയര േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാണിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന െക. ഷാബ, , േബാധിപിച അേപക   മാണിയര വിേലജ

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

06-2018  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-47/2022 29-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   േമാറാഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കളതില മഹമദ, കാനല േദശം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േമാറാഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സിദിഖ െക., , േബാധിപിച അേപക   േമാറാഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-10-2000  -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:ജി1-16535/2021 29-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   ആലേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജയസണ പി.എസ., പളീറ് ഹൗസ

, അരങം േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആലേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനമ പളീറ്, , േബാധിപിച അേപക   ആലേകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക. ഷാബ മകന 49

2 ഷീജ കിടേഞാത് മകള 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഹറാബി സി.െക. മകള 62

2 െചറിയകഞി കണികകെത മസഫ മകന 59

3 നസീമ സി.െക. മകള 50

4 റഷീദ സി.െക. മകള 45

5 സിദിഖ സി.െക. മകന 53

6 ഫരബീന സി.െക. (മരണെപട മകള ഫാതിബിയെട മകള) പൗതി 21

7 ഫരഹാന സി.െക.  (മരണെപട മകള ഫാതിബിയെട മകള) പൗതി 22

8 ആലികടി ബി.  (മരണെപട മകള ഫാതിബിയെട ഭരതാവ) മകളെട ഭർതാവ 55
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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:ജി1-15476/2021 29-01-2021
 
 തളിപറമ താലകില   നിടിേയങ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകര െക.പി., കരെകപരയില

വീടില, നിടിേയങ േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നിടിേയങ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദകഞി െക.പി., , േബാധിപിച അേപക   നിടിേയങ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    27-08-2008  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-737/2022 29-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   കറമാതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമന െക., കാകാമണി വീടില,

കണിചാമല േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറമാതര വിേലജില   പേരതയെട മകള ചിത െക., , േബാധിപിച അേപക   കറമാതര വിേലജ

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

05-2018  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനമ പളീറ് ഭാര് 41

2 ആലബിന ജയസണ മകന 19

3 അലീന ജയസണ മകള 16

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞാത ഭാര് 65

2 മഹമദകഞി െക.പി. മകന 54

3 റഷീദ മകള 46

4 ഫൗസിയ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷാജി മകന 48
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നമര:ജി1-531/2022 31-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   ശീകണപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണന നായര, ഒതേയാത് വീടില

, െചരിേകാട േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ശീകണപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ശാരദ, , േബാധിപിച അേപക   ശീകണപരം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

12-2011  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-530/2022 31-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   കയരളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.എം. രാേഗഷ, നാരായണ നിവാസ

, മലെകാടി േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കയരളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സവരണ പി.പി., , േബാധിപിച അേപക   കയരളം വിേലജ

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

12-2021  -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:ജി1-529/2022 31-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   കറ്ാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കനിമല േമാഹനന, കനിമല വീടില

2 േജ്ാതിഷ ബി. മകന 46

3 ചിത െക. മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േദവി പി.പി. മകള 70

2 പാരവതി തങപന മകള 61

3 ശാരദ മകള 51

4 തങമണി ദാമ മകള 51

5 സാവിതി ശശി മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സവരണ പി.പി. ഭാര് 42

2 സാവിതി പി.എം. മാതാവ 69

3 നയനരാഗ പി.പി. മകന 20

4 സയനരാഗ പി.പി. മകള 16

5208 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



,  പാവനര േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറ്ാടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രതി സി.വി., , േബാധിപിച അേപക   കറ്ാടര വിേലജ

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

10-2017  -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:ജി1-517/2022 31-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമാേദവി, ഒറകന വീടില, തചംബരം

േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 തളിപറമ്  വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷാജി  ഒറകന, ,  േബാധിപിച അേപക   തളിപറമ്  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-12-2021 -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:ജി1-414/2022 31-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   നിടിേയങ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളീധരന െക.പി., കഞമിടക

ക പതിേയടത് വീടില, കാവമായി േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നിടിേയങ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക. മിനി,  ,  േബാധിപിച അേപക

നിടിേയങ വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-07-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രതി സി.വി. ഭാര് 46

2 അമല േമാഹനന സി.വി. മകന 25

3 അതല േമാഹനന സി.വി. മകന 22

4 െക. മാധവി മാതാവ 79

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ രേമഷബാബ ഒറകന മകള 48

2 ഷീജ മകള 45

3 ഷാജി ഒറകന മകന 42
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നമര:ജി1-484/2022 31-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   ആനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.പി. കഞിരാമന, കിഴേക പരയില

(കഷ  ഭവന)  വീടില,  േകാടൂര  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക.പി. ലകി, , േബാധിപിച അേപക

ആനര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-01-2007  -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. 

 
നമര:ജി1-520/2022 29-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   െചങളായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയന സി.ടി., പാഞജന്ം വീടില

, വളൈക േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചങളായി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അജയന പി.പി., , േബാധിപിച അേപക   െചങളായി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-02-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക. മിനി ഭാര് 42

2 നവനീത െക. മകന 18

3 നിേവദ മരളി മകന 8

4 കാരത്ായനി െക.പി. മാതാവ 72

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക.പി. ലകി ഭാര് 79

2 െക.പി. കഷകമാര മകന 62

3 െക.പി. വിജയലകി മകള 51

4 െക.പി. ദിേനശ കമാര മകന 49

5 െക.പി. സാഗര മകന 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 യേശാദ ഭാര് 66

2 അജയന പി.പി. മകന 47

3 അജിത പി.വി. മകള 45

4 ആരജിത പി.വി. മകള 43
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നമര:ജി1-519/2022 29-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   െചങളായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകേളാത് കഷന, േകേളാത്

വീടില, പാറകാടി േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചങളായി വിേലജില   പേരതനെറ മകന രേമശന എന.വി., , േബാധിപിച അേപക   െചങളായി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    20-11-2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-107/2022 29-01-2022
 
  തളിപറമ താലകില   പരിയാരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഹാജി,  മലയില വീടില,

തിരവടര േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരിയാരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഉസാന, , േബാധിപിച അേപക   പരിയാരം വിേലജ

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

06-2001  -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. 

5 അരജനന പി.വി. മകന 41

6 അഞലി പി.വി. മകള 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര എന.വി. മകള 57

2 ഉഷ എന.വി. മകള 55

3 ലീല എന.വി. മകള 52

4 രേമശന എന.വി. മകന 48

5 ഷീബ എന.വി. മകള 43

6 പീത എന.വി. മകള 42

7 പേമാദ എനവി. മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉസാന മകന 59

2 ഹൈസന മകന 56

3 ആയിഷ െക.പി. മകള 58

4 മറിയം െക.പി. മകള 60

5 കടകന പാറപറത് ഹംസ മകന 62

6 ആമിന െക.പി. മകള 65

08th February 2022Revenue Department5211
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:ജി1-10473/2021 31-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   പരിയാരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള എ.പി., പളിയില വീടില

,  മകന്  േദശം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരിയാരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിഹാബലി െക., , േബാധിപിച അേപക   പരിയാരം വിേലജ

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

03-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-638/2022 29-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   േചേലരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലന എടകാടന, െപായില

വീടില,  വളവില  േചേലരി  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചേലരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഉതമന പി.വി., , േബാധിപിച അേപക

േചേലരി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-12-2017  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

7 ഫാതിമ െക.പി. മകള 74

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമത് സഹറ എം.വി. (ആദ് ഭാര് റാബിയയിലള
മകള)

മകള 39

2 ഷിഹാബലി െക. (രണാം ഭാര് സഹറയിലള മകന) മകന 37

3 ബീഫാതിമ ടി.സി. (മനാമെത ഭാര്) ഭാര് 53

4 ഇസയില തയില െചറിയ (മനാമെത ഭാര്
ബീഫാതിമയിലള മകന)

മകന 30

5 ഇബാഹിം തയില െചറിയ (മനാമെത ഭാര്
ബീഫാതിമയിലള മകന)

മകന 28

6 മറിയം പി. (നാലാം ഭാര്) ഭാര് 42

7 മഹമദ പി (നാലാം ഭാര് മറിയതിലള മകന) മകന 18

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സി. കല്ാണി ഭാര് 72

2 ഉതമന പി.വി. മകന 50

3 സേനാഷന പി.വി. മകന 49

4 ഷീബ സി.െക. മകള 46

5 ഷീജ സി. മകള 43
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നമര:ജി1-524/2022 29-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   മാണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി അമ, ൈതകണി വീടില,

മാണിയര േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാണിയര വിേലജില   പേരതയെട മകന ടി. ജനാരദനന, , േബാധിപിച അേപക   മാണിയര വിേലജ

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

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതനാഭന ടി. മകന 74

2 ടി. ജനാരദനന മകന 68

3 പഷകമാരി പി.ഒ. മകള 58

4 േശാഭനകമാരി പി.ഒ. മകള 54
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-514/2022 31-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   നിടിേയങ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളീധരന െക.പി., കഞമിടക

ക പതിേയടത് വീടില, കാവമായി േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നിടിേയങ വിേലജില   പേരതയെട ഭാര് െക. മിനി,  ,  േബാധിപിച അേപക

നിടിേയങ വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-07-2021  -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:ജി1-480/2022 31-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   ആനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹമീദ െക., കീരീരകത് വീടില, ആനര

േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 ആനര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഫാസില െക., , േബാധിപിച അേപക   ആനര 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:ജി1-431/2022 31-01-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക. മിനി ഭാര് 42

2 നവനീത െക. മകന 18

3 നിേവദ മരളി മകന 8

4 കാരത്ായനി െക.പി. മാതാവ 72

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഹറ െക. ഭാര് 59

2 ൈഫസല െക. മകന 44

3 അഫ സല കീരീരകത് മകന 41

4 ഫാസില െക. മകള 39

5 നൗഫല കീരീരകത് മകന 37
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 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖദീജ കടകന,  ഖദീജ മനസില,

തളിപറമ്  േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തളിപറമ് വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ കഞി െക., , േബാധിപിച അേപക   തളിപറമ്

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:ജി1-433/2022 31-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   കറമാതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമന പി.,  പാടിചാല വീടില

,  പനകാട േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറമാതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രജനി എല.എം., , േബാധിപിച അേപക   കറമാതര

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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-429/2022 31-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്പകാശന വി. െവചിേയാട് വീടില

, തളിപറമ് േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തളിപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ എം.വി. ലീല, , േബാധിപിച അേപക   തളിപറമ് വിേലജ

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

09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞാമിന െക. മകള 68

2 മഹമദ കഞി െക. മകന 64

3 മറിയം അബടി മകള 63

4 അബളകടി െക. മകന 58

5 ഫാതിമ അബള സതാര മകള 61

6 അബബകര സിദീഖ െക. മകന 53

7 സഫിയ െക. മകള 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രജനി എല.എം. ഭാര് 51

2 രമണജിത് പി. മകന 25

08th February 2022Revenue Department5215
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



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:ജി1-408/2022 31-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   ചഴലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനറണി എ.സി., ആരംപളികല വീടില,

നിടവാലര േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചഴലി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ചാേകാ എ.എ., , േബാധിപിച അേപക   ചഴലി വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-434/2022 31-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   േചേലരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എല. അബള റസാഖ, റഫാസ മഹല

, വളവില േചേലരി േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചേലരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ അരഷാദ െക.പി., , േബാധിപിച അേപക   േചേലരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-12-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം.വി. ലീല മാതാവ 74

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനകടി എ.സി. ഭാര് 61

2 അനമ േജാസഫ മകള 43

3 ചാേകാ എ.എ. മകന 42

4 സനിത വി. മകള 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ എല. മാതാവ 70

2 അനസില െക.പി. ഭാര് 45

3 മഹമദ അരഷാദ െക.പി. മകന 27

4 മഹമദ റാഷിദ െക.പി. മകന 25
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5 മഹമദ സിനാന െക.പി. മകന 22

6 ഫാതിമതല റഫ െക.പി. മകള 18
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-407/2022 31-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   ആലേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷന സ്ാമിമഠതില, സ്ാമ

ി  മഠതില വീടില,  അരങം േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന അതല ബാലകഷന, , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-01-2020  -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:ജി1-16761/2021 31-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   പടവം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവി അമ, പാലങാട് വീടില, പടവം

േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 പടവം വിേലജില   പേരതയെട മകന ജനാരദനന പി.വി., , േബാധിപിച അേപക   പടവം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-10-1999  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-14959/2021 01-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   പരിയാരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചരികാരന കഞമ,  മകന് േദശ

ം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ ബാലകഷന ഭാര് 45

2 ദിലന ബാലകഷന മകള 27

3 അതല ബാലകഷന മകന 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാലങാട് വീടില ഗംഗാധരന (ആദ് ഭരതാവിലള മകന) മകന 72

2 ജനാരദനന പി.വി. (രണാം ഭരതാവിലള മകന) മകന 66

3 പാലങാട് വീടില പവിതന (രണാം ഭരതാവിലള മകന) മകന 64
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പരിയാരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന രവീനന െക., , േബാധിപിച അേപക   പരിയാരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-02-1990  -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:ജി1-16752/2021 01-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   കറമാതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.വി. കഞിരാമന, പയന വളപില

വീടില, പനകാട േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറമാതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിജ പി.വി., , േബാധിപിച അേപക   കറമാതര വിേലജ

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

07-2015  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-16758/2021 01-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   കറമാതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമകഷന െക., ഗരകപ വീടില

, കറമാതര േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറമാതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കൗസല് സി.വി., , േബാധിപിച അേപക   കറമാതര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    20-10-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മീനാകി െക. ഭാര് 83

2 രവീനന െക. മകന 65

3 സേലാചന െക. മകള 61

4 സജാത േകാമത് മകള 59

5 സേരനന കഞമ േകാമത് മകന 57

6 സമതി െക മകള 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിന പി.വി. മകള 45

2 ബിജ പി.വി. മകന 44

3 ൈബജ പി.വി. മകന 41
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നമര:ജി1-17665/2021 01-02-2022
 
  തളിപറമ താലകില   കറമാതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകര, ആമിന മനസില

, കറമാതര േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറമാതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബള റഹീം, , േബാധിപിച അേപക   കറമാതര വിേലജ

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

07-2017  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-15568/2021 01-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   ആനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി, വലിയ പരയില, ആനര

േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 ആനര വിേലജില   പേരതയെട മകെന ഭാര് െചരിചല െകാേടാടി മീന, , േബാധിപിച അേപക   ആനര വിേലജ

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

06-2001  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കൗസല് സി.വി. ഭാര് 51

2 ആതിര സി.വി. മകള 27

3 ചിതിര സി.വി. മകള 26

4 അഭികഷന സി.വി. മകന 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആസ് െക.സി. ഭാര് 59

2 ഗഫര െക.സി. മകന 45

3 അബല റഹീം മകന 42

4 അഫ സല െക.സി. മകന 38

5 ആമിന െക.സി. മകള 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െചരിചല െകാേടാടി മീന (മരണെപട മകന േമാഹനെനറ
ഭാര്)

മകെന ഭാര് 52

2 നിമി എം. (മരണെപട മകന േമാഹനെനറ മകള) പൗതി 34

3 നിധിന എം. (മരണെപട മകന േമാഹനെനറ മകന പൗതൻ 32
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നമര:ജി1-17423/2021 01-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   പടവം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ സി.വി., പകളങര വീടില, പടവം

േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 പടവം വിേലജില   പേരതയെട മകന േപമദാസന െചറിയവീടില, , േബാധിപിച അേപക   പടവം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2008 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-430/2022 01-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പനകട വളപില കഞികണന,

കീഴാറര  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തളിപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന ചനന ടി.വി., , േബാധിപിച അേപക   തളിപറമ് വിേലജ

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

09-2003  -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:ജി1-424/2022 01-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസാദ െക. കാേങാല വീടില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േപമദാസന െചറിയവീടില മകന 63

2 നളിനി സി.വി. മകള 59

3 േരാഹിണി മകള 56

4 രാജന സി.വി. മകന 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ടി.വി. കഞാതി ഭാര് 81

2 പി.വി. രാജന മകന 62

3 പി.വി. ശീധരന മകന 58

4 ഗൗരി ടി.വി. മകള 51

5 ചനന ടി.വി. മകന 49

6 ഇനിര മകള 39

7 അനിത മകള 32

8 നിത് ടി.വി. (മരണെപട മകള സേരാജിനിയെട മകള) പൗതി 27
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,  തചംബരം േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തളിപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജീജ പി.വി., , േബാധിപിച അേപക   തളിപറമ് വിേലജ

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

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. 

 
നമര:ജി1-16769/2021 01-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ െക., കവന വീടില, തളിപറമ

പ  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തളിപറമ് വിേലജില   പേരതയെട മകന അബബകര െക.പി., , േബാധിപിച അേപക   തളിപറമ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    09-11-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി മാതാവ 55

2 ജീജ പി.വി. ഭാര് 35

3 ശീനാഥ െക. മകന 15

4 ശീലകി െക. മകള 12

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബബകര െക.പി. ഭരതാവ 61

2 സഫീരിയ െക. മകള 35

3 സഫീറ െക. മകള 34

4 ആയിഷ െക. സേഹാദരി 57

5 കഞാമദ െക. സേഹാദരൻ 56

6 കദീജ െക. സേഹാദരി 49

7 മജീദ െക. സേഹാദരൻ 47
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-16179/2021 01-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   പടവം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞികഷന, പി.െക. വീടില, അരിയില

േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 പടവം വിേലജില   പേരതനെറ മകള കഷജ പി.െക., , േബാധിപിച അേപക   പടവം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-535/2022 02-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   നയനടവില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജീവന െക., കാഞിരേകാത്

വീടില, നടവില േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നയനടവില വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീകല, , േബാധിപിച അേപക   നയനടവില വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-539/2022 02-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   മയില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയന വി., േവലികാത് വീടില, മയില

േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി.െക. ലകികടി ഭാര് 58

2 കഷജ പി.െക. മകള 35

3 പി.െക. കഷജിത് മകന 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീകല സജീവന ഭാര് 38

2 ശീഹരി െക. മകന 18

3 ശീനന െക. മകള 11
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 മയില വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക. മാലിനി, , േബാധിപിച അേപക   മയില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2021  -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:ജി1-7829/2021 02-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   തിമിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാബ എ.ഡി., ഏതകാട് വീടില,

തലവില േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിമിരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജന എ.െജ., , േബാധിപിച അേപക   തിമിരി വിേലജ

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

04-2010  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-833/2022 02-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണന എം., മതര വീടില, തളിപറമ

്  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തളിപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന ലതീഷ കമാര എം., , േബാധിപിച അേപക   തളിപറമ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    27-10-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക. മാലിനി ഭാര് 50

2 െക. അരവിന് മകന 29

3 െക. അമത മകള 27

4 െക. അഖില മകന 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനമ േജാബ (രണാം ഭാര്) ഭാര് 70

2 ഷാജന എ.െജ. (ആദ് ഭാര് ഏലിയാമയിലള മകന) മകന 42

3 ഷാനറി രാേജഷ (ആദ് ഭാര് ഏലിയാമയിലള മകന) മകന 37

4 ജിനസി ഷിേ നറാ (ആദ് ഭാര് ഏലിയാമയിലള മകള) മകള 35
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നമര:ജി1-835/2022 02-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   നയനടവില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമന സി.വി., ചാേതാത്

വീടില, നടവില േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    നയനടവില വിേലജില   പേരതനെറ മകന ദിേനശന മീതെല വീട,  ,  േബാധിപിച അേപക

നയനടവില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2021  -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:ജി1-409/2022 31-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   ചഴലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാചാപറത് അബ, വാചാപറത് വീടില

, െകാളതര േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചഴലി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷറഫദീന പി.പി., , േബാധിപിച അേപക   ചഴലി വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േരാഹിണി െക. ഭാര് 64

2 ലത എം. മകള 46

3 ലതീഷ കമാര എം. മകന 44

4 ലതിക മതര മകള 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി എം.വി. ഭാര് 71

2 ദിേനശന മീതെല വീട മകന 47

3 പസീദ ജയരാജ മകള 42

4 നിഷ എം.വി. മകള 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആസ് പി.പി. ഭാര് 63

2 സൈലഖ പി.പി. മകള 43

3 ഹഫ സത് പി.എ. മകള 41

4 സമയ പി.പി. മകള 39

5 ഷറഫദീന പി.പി. മകന 37
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ Pn1˛14345/2021. 2022 P\p-hcn 13.

23-˛11-˛2021-˛se tIcf Kk‰v \º¿ 46˛¬ (hmeyw X, ]m¿´v˛III)  I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v
dh\yq hǹ m-KØn¬ t]Pv \º¿ 14074- {]kn-≤s∏Sp-Ønb Pn1˛14345/21 \º¿ ]c-ky-Øn¬ 5˛mw \º¿
Ah-Im-in-bpsS t]cv ‘‘hn. Fw. tZhm-\µv’’ F∂-Xn\p ]Icw ‘‘]n. Fw. tZhm-\µv’’ F∂pw 7˛mw \º¿
Ah-Im-in-bpsS hbkv ‘‘41’’ F∂-Xn\p ]Icw ‘‘47’’ F∂pw XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿ Pn1˛13895/2021. 2022 P\p-hcn 20.

16˛11˛2021-˛se tIcf Kk‰v \º¿ 45˛¬ (hmeyw X, ]m¿´v˛III)  I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v
dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 12845˛¬ {]kn-≤s∏Sp-Ønb Pn1˛13895/21 \º¿ ]c-ky-Øn¬
aq∂mw \º¿ Ah-Im-in-°v ]tc-X-\p-am-bp≈ _‘w ‘‘aIs‚ `mcy’’ F∂Xn\v ]Icw ‘‘aIƒ’’
F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(3)

\º¿ Pn1˛14958/2021. 2022 P\p-hcn 21.

7˛12˛2021-˛se tIcf Kk‰v \º¿ 48˛¬ (hmeyw X, ]m¿´v˛III)  I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v
dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 16114, 16115˛¬ {]kn-≤s∏Sp-Ønb Pn1.˛14958/21 \º¿ ]c-ky-Øn¬
]tc-Xs‚ ho´p-t]cv ‘‘]\-b -ho-´n¬’’ F∂Xn\v ]Icw ‘‘]\-b≥ -ho-´n¬’’F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(4)

\º¿ Pn1˛14961/2021. 2022 P\p-hcn 21.

7˛12˛2021-˛se tIcf Kk‰v \º¿ 48˛¬ (hmeyw X, ]m¿´v˛III)  I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v
dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 16117˛¬ {]kn-≤s∏Sp-Ønb Pn1˛14961/21 \º¿ ]c-ky-Øn¬
]tc-XbpsS ho´p-t]cv ‘‘]mtem-S≥ ho´n¬’’ F∂ptN¿t°≠Xpw H∂mw \º¿ Ah-Im-in-bpsS t]cv
‘‘]flmhXn AΩ, ]n. hn.’’ F∂-Xn\p ]Icw ‘‘]flmhXn ]n. hn.’’F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(5)

\º¿ Pn1˛15158/2021. 2022 P\p-hcn 21.

7˛12˛2021-˛se tIcf Kk‰v \º¿ 48˛¬ (hmeyw X, ]m¿´v˛III)  I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v
dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 16097˛¬ {]kn-≤s∏Sp-Ønb Pn1˛15158/21 \º¿ ]c-ky-Øn¬
At]-£-I-bpsS t]cv ‘‘kp\nX tamƒ, Fw. Fkv.’’ F∂Xn\p ]Icw ‘‘kp\nX tamƒ, F. Fkv.’’
F∂pw 2˛mw \º¿ Ah-Im -in -bpsS t]c v ‘‘kp\n -X-tamƒ, Fw. Fkv.’’ F∂-Xn\p ]Icw
‘‘kp\n-X-tamƒ F. Fkv.’’ F∂pw 3˛mw \º¿ Ah-Im-in-bpsS t]cv ‘‘A\nX, Fw. Fkv.’’ F∂-Xn\p ]Icw
‘‘A\nX F. Fkv.’’ F∂pw XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(6)

\º¿ Pn1˛15162/2021. 2022 P\p-hcn 21.

7˛12˛2021-˛se tIcf Kk‰v \º¿ 48˛¬ (hmeyw X, ]m¿´v˛III)  I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ vdh\yq
hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 16100˛¬ {]kn-≤s∏Sp -Ønb Pn1˛15162/21 \º¿ ]c -ky-Øn¬
5˛mw \º¿ Ah-Im-in-bpsS t]cv ln_^mØna, bp. sI. F∂-Xn\v ]Icw ln_ ^mØna, bp. Fw.
F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.
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(7)

\º¿ Pn1˛15255/2021. 2022 P\p-hcn 21.

7˛12˛2021-˛se tIcf Kk‰v \º¿ 48˛¬ (hmeyw X, ]m¿´v˛III)  I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v
dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 16102˛¬ {]kn-≤s∏Sp-Ønb Pn1˛15255/21 \º¿ ]c-ky-Øn¬
]tc-Xs‚ ho´p t]cv ‘‘IÆ≥ ]m°≥’’ F∂-Xn\v ]Icw ‘‘I≠≥ ]m°≥’’ F∂v XncpØn
hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(8)

\º¿ Pn1˛13443/2021. 2022 P\p-hcn 27.

2˛11˛2021-˛se tIcf Kk‰v \º¿ 43˛¬ (hmeyw X, ]m¿´v˛III)  I-Ωo-j-W-td‰v Hm v̂ em‚ v dh\yq
hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 10622, 10623˛¬ {]kn-≤s∏Sp-Ønb Pn1˛13443/21 \º¿ ]c-ky-Øn¬
aq∂mw \º¿ Ah-IminbpsS t]cv ‘‘apØp-Nm-≠n, Fw.’’ F∂-Xn\v ]Icw ‘‘apØp-]m≠n, Fw.’’
F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(9)

\º¿ Pn1˛14759/2021. 2022 P\p-hcn 27.

23˛11˛2021-˛se tIcf Kk‰v \º¿ 46˛¬ (hmeyw X, ]m¿´v˛III)  I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v
dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 14081, 14082˛¬ {]kn-≤s∏Sp-Ønb Pn1.˛14759/21 \º¿ ]c-ky-Øn¬
]tc-X-bpsS t]cv ‘‘]m¿hXn, Sn.’’ F∂-Xn\v ]Icw ‘‘]m¿h-Xn, ]n.’’F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

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

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-536/2022 02-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   തിമിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ,  അരീകതാെഴ വീടില, തിമിരി

േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 തിമിരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈസമണ േതാമസ, , േബാധിപിച അേപക   തിമിരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-12-1998  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈസമണ േതാമസ മകന 64

2 മാതയ എ.ടി. മകന 69

3 േതാമസ എ.ടി. മകന 68

4 േമാളി േജാസ മകള 59

5 ലീലാമ േദവസ് (മരണെപട മകന േദവസ്യെട ഭാര്) മകെന ഭാര് 76

6 േതാമസ എ.ഡി. (മരണെപട മകന  േദവസ്യെട മകന) പൗതൻ 50

7 മിനി െസേബാസ്ന (മരണെപട മകന  േദവസ്യെട മകള) പൗതി 53

8 മറിയാമ കരവിള (മരണെപട മകന കരവിളയെട ഭാര്) മകെന ഭാര് 77

9 ൈഷനി എ. കരവിള  (മരണെപട മകന കരവിളയെട മകള) പൗതി 52

10 ഷാജി േമാന എ. കരവിള (മരണെപട മകന കരവിളയെട
മകന)

പൗതൻ 48

11 ഷിബ േമാന എ. കരവിള (മരണെപട മകന കരവിളയെട
മകന)

പൗതൻ 47

12 ഷിജ േമാന എ. കരവിള (മരണെപട മകന കരവിളയെട
മകന)

പൗതൻ 35

13 മറിയാമ വി.െക. (മരണെപട മകന ബാബ േതാമസിെ നറ
ഭാര്)

മകെന ഭാര് 54

14 ആഷന ബാബ (മരണെപട മകന ബാബ  േതാമസിെ നറ
മകള)

പൗതി 26

15 അലന ബാബ (മരണെപട മകന ബാബ  േതാമസിെ നറ
മകന)

പൗതൻ 16

16 േജാണ (മരണെപട മകള ചിനമയെട ഭരതാവ) മകളെട ഭർതാവ 81

17 െറജി (മരണെപട മകള ചിനമയെട മകന) പൗതൻ 52

18 ലിജി (മരണെപട മകള ചിനമയെട മകള) പൗതി 50

19 വിജി രാേജഷ (മരണെപട മകള ചിനമയെട മകള) പൗതി 47

20 സിജി അനീഷ (മരണെപട മകള ചിനമയെട മകള) പൗതി 46
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നമര:ജി1-16751/2021 01-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   കറമാതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകി വി., പയന വളപില വീടില,

പനകാട േദശം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറമാതര വിേലജില   പേരതയെട മകന ബിജ പി.വി., , േബാധിപിച അേപക   കറമാതര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-

11-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-540/2022 02-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   മയില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി. കല്ാണി,  േവലികാത് വീടില, മയില

  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മയില വിേലജില   പേരതയെട മകന വി. േഗാപിനാഥന, , േബാധിപിച അേപക   മയില വിേലജ

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

12-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-17065/2021 01-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   പടവം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷന എം., അതിലാട് വീടില, അരിയില

  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പടവം വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാധാകഷന എ., , േബാധിപിച അേപക   പടവം വിേലജ

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

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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിന പി.വി. മകള 45

2 ബിജ പി.വി. മകന 44

3 ൈബജ പി.വി. മകന 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വി. േഗാപിനാഥന മകന 52

2 െക. അരവിന് (മരണെപട മകന വിജയെ നറ മകന) പൗതൻ 29

3 െക. അമത (മരണെപട മകന വിജയെ നറ മകള) പൗതി 27

4 െക. അഖില (മരണെപട മകന വിജയെ നറ മകന) പൗതൻ 23
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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:ജി1-15663/2021 07-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഐ.സി. േജാരജ്,  ഇലത് ഹൗസ

,  െസേജാവില,  തളിപറമ്  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തളിപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമഴസി േജാരജ്,  ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-10-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധാകഷന എ. മകന 58

2 േശാഭ എ. മകള 53

3 സമംഗലി ഹരീനനാഥ മകള 51

4 രാേജഷ എ. മകന 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമഴി േജാരജ് ഭാര് 79

2 േഷരളി േജാസഫ മകള 58

3 മിനി േജാസ മകള 56

4 മരിയ േസാണി (മരണെപട മകന േസാണി േജാരജിെ നറ
മകള)

പൗതി 23

5 െസലിന േസാണി (മരണെപട മകന േസാണി േജാരജി
െനറ മകള)

പൗതി 19

6 േജാേജാ േജാരജ് മകന 50

7 മായ ഷാജന മകള 47

8 െസേജാ േജാരജ് മകന 43
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ജി1-16740/2021           താലൂക്ക് ഓഫീസ്, തളിപ്പറമ്പ
                  തീയതി : 07.02.2021

തെതറ്റു തിരുത്തല് പരസ്യം

കമ്മീഷണറേററ്റ് ഓഫ് ലാന്ഡ് റവന്യു വിഭാഗത്തില്   04.01.2022  തീയിതിയിതെല ഗസറ്റ് നമ്പര് 1
ല് റേപജ്  നമ്പര് 961,962  ല് പ്രസിദ്ധതെപ്പടുത്തിയ ജി 1-  16740/21  നമ്പര് പരസ്യത്തില്   പറേരതതെന്റ
മരണത്തീയതി 09.06.2021 എന്നതിന് 19.06.2021 എന്ന് തിരുത്തി വായിറേക്കണ്ടതാണ്.

                                                                                                            തഹസില്ദാര് 

B/
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ജി1-16009/2021           താലൂക്ക് ഓഫീസ്, തളിപ്പറമ്പ
                  തീയതി : 07.02.2021

തെതറ്റു തിരുത്തല് പരസ്യം

കമ്മീഷണറേററ്റ് ഓഫ് ലാന്ഡ് റവന്യു വിഭാഗത്തില്   04.01.2022  തീയിതിയിതെല ഗസറ്റ് നമ്പര് 1
ല് റേപജ്  നമ്പര് 950  ആയി  പ്രസിദ്ധതെപ്പടുത്തിയ ജി1-  16009/21  നമ്പര് പരസ്യത്തില്   3 ാാം  നമ്പര്
അവകാശിയുതെ@ റേപര് മറേനാജ് കിഴറേക്ക@ത്ത് എന്നതിന് പകരം മറേനാജ് കിഴറേക്ക താഴത്ത് എന്ന് തിരുത്തി
വായിറേക്കണ്ടതാണ്. 

                                                                                                            തഹസില്ദാര് 

B/
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