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NOTICE

 
നമര:ജി1-729/2022 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശ്കമാര ഭാസര നായര, ശീനിലയം

വീടില, തളിപറമ് േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തളിപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഹമ വിശ്ന നായര, , േബാധിപിച അേപക   തളിപറമ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-11-2021  -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:ജി1-731/2022 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   കറമാതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.ടി. കമാരന നമ്ാര, തളിയന

വീടില, െചപനല േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറമാതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലകി അമ ടി.വി., , േബാധിപിച അേപക   കറമാതര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    13-10-1996  -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:ജി1-528/2022 09-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഹമ വിശ്ന നായര ഭാര് 58

2 വീണ വിശ്കമാര നായര മകള 34

3 വിനി വിശ്കമാര നായര മകള 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലകി അമ ടി.വി. ഭാര് 80

2 രവീനന ടി.വി. മകന 60

3 തളിയില വീടില രാജന മകന 57

4 രാധാമണി ടി.വി. മകള 54
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 തളിപറമ താലകില   കറ്ാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷന െക.വി., ആനികനത്

വീടില, കറ്ാടര േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറ്ാടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എ.െക. േദവി, , േബാധിപിച അേപക   കറ്ാടര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-

11-2021  -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:ജി1-837/2022 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   കേറ്രി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി പി.വി., പഴകര വീടില, െവളാവ

്  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കേറ്രി വിേലജില   പേരതയെട മകന ജനാരദനന പി.വി., , േബാധിപിച അേപക   കേറ്രി വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-839/2022 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   മലപടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ. ഭാഗ്ലകി, പതാലയം വീടില, അഡര

  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മലപടം വിേലജില   പേരതയെട മകള നിഷ ഇ., , േബാധിപിച അേപക   മലപടം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-12-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േദവി എ.െക. ഭാര് 71

2 ഉഷ എ.െക. മകള 48

3 വിജയലകി എ.െക. മകള 46

4 ഹരികഷന ആനികനത് മകന 43

5 രശി എ.െക. മകള 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജനാരദനന പി.വി. മകന 63
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നമര:ജി1-841/2022 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   മലപടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി.വി. പതനാഭന,  പതാലയം വീടില

,  അഡര േദശം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മലപടം വിേലജില   പേരതനെറ മകള നിഷ ഇ., , േബാധിപിച അേപക   മലപടം 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:ജി1-860/2022 29-12-2021
 
  തളിപറമ താലകില   തളിപറമ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.പി.  വാസേദവന നമതിരി,

പേനാടതില ഇലം വീടില, കപം േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തളിപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന പരേമശ്രന നമതിരി, , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-12-2021  -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. 

 
നമര:ജി1-862/2022 09-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ഇ. മകള 52

2 നിഷ ഇ. മകള 50

3 ജിഷ ഇ. മകള 46

4 ഗൗരി ഇ. മകള 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ഇ. മകള 52

2 നിഷ ഇ. മകള 50

3 ജിഷ ഇ. മകള 46

4 ഗൗരി ഇ. മകള 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി.പി. ഉണികാളി അനരജനം ഭാര് 88

2 പരേമശ്രന നമതിരി മകന 63
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 തളിപറമ താലകില   േമാറാഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവടി പി., േദവി സദനം വീടില, കാനല

  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േമാറാഴ വിേലജില   പേരതയെട മകന സേരഷ ബാബ പി., , േബാധിപിച അേപക   േമാറാഴ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    11-03-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-863/2022 09-02-2022
 
  തളിപറമ താലകില   േമാറാഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനന പനയന, പനയന വീടില,

േമാറാഴ  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േമാറാഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എം. ശീമതി, , േബാധിപിച അേപക   േമാറാഴ വിേലജ

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

02-2013  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-918/2022 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   കേറ്രി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വടവതിരിയന കാഞതി, മാവിേചരി

േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 കേറ്രി വിേലജില   പേരതനെറ മകന വി. നാരായണന, , േബാധിപിച അേപക   കേറ്രി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-07-2011  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ ബാബ പി. മകന 56

2 അനിലന പി. മകന 53

3 സേനാഷ കമാര പി. മകന 50

4 മായ പി. മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീമതി എം. ഭാര് 55

2 മാടന ഷീബ മകള 38

3 ഷിജ പി. മകന 36
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നമര:ജി1-914/2022 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടകന കഞാമിന,  ആമിനാസ

വീടില, തളിപറമ് േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തളിപറമ് വിേലജില   പേരതയെട മകന അബള റഹിമാന, , േബാധിപിച അേപക   തളിപറമ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    14-06-2005  -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:ജി1-542/2022 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   പടവം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.വി. കഷന, കലാ വീടില, പടവം േദശ

ം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പടവം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കഷകമാര െക.വി., , േബാധിപിച അേപക   പടവം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-02-2013  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വി. നാരായണന മകന 67

2 മീനാകി വി. മകള 70

3 വടവതിരിയന കാരത്ായനി മകള 65

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബള റഹിമാന മകന 61

2 ഖദീജ െക. മകള 60

3 ഹംസ ഉമര മകന 57

4 നഫീസ െക. മകള 56

5 െക. മഹമദ അഷറഫ മകന 53

6 സഹറ െക. മകള 47

7 ൈമമന െക. മകള 47

8 ആയിഷ മഹമദ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മീനാകിയമ കലാ വീടില ഭാര് 82

2 ചനേശാഭന മകള 62

3 പതാവതി െക.വി. മകള 59
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നമര:ജി1-913/2022 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷ കമാര ചാലില, നികസ െനസ്

വീടില, തചംബരം േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തളിപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിഷ കഷ കമാര, , േബാധിപിച അേപക   തളിപറമ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    07-01-2022  -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:ജി1-910/2022 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ എം.പി., മീതെല പരയില,

തളിപറമ േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തളിപറമ് വിേലജില   പേരതയെട മകള മറിയം എം.പി., , േബാധിപിച അേപക   തളിപറമ് വിേലജ

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

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. 

4 ലത െക.വി. മകള 56

5 ഉമ െക.വി. മകള 52

6 കഷകമാര െക.വി. മകന 49

7 സീമ െക.വി. (മരണെപട മകള സരസ്തിയെട മകള) പൗതി 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രതമാലിക മാതാവ 88

2 നിഷ കഷകമാര ഭാര് 50

3 പണവ കഷ മകന 28

4 നികിത കഷ മകള 22

5 പതിക കഷ മകള 15

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞാമിന എം.പി. മകള 52

2 അബള ലതീഫ എം.പി. മകന 49

3 മറിയം എം.പി. മകള 42

4 അബബകര സിദിഖ മകന 44

5 മഹമദ അനസ എം.പി. മകന 36

6 ഹാഷിഖ എം.പി. മകന 33
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നമര:ജി1-16458/2021 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   െവളാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലാകി രാമന ൈവദ്ര, േതാണക

ര തകിടിേയല വീടില, നടവില േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളാട വിേലജില   പേരതയെട മകന േഗാപാലകഷന ടി.ആര., , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2018  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഓമന മകള 57

2 പരേമശ്രന മകന 51

3 കഷനകടി ടി.ആര. മകന 50

4 േഗാപാലകഷന ടി.ആര. മകന 47

5 ജയ േമാന ടി.ആര. മകന 45

6 ലീലാമണി (മരണെപട മകന നാരായണനകടിയെട ഭാര്) മകെന ഭാര് 51

7 രാജീവന ടി.എന. (മരണെപട മകന നാരായണനകടിയെട
മകന)

പൗതൻ 30

8 രാേജഷ ടി.എന. (മരണെപട മകന നാരായണനകടിയെട
മകന)

പൗതൻ 28
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NOTICE

 
നമര:ജി1-16912/2021 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   ആലേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലികടി വരകി, പളിപറത് വീടില

,  അരങം േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആലേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന സറിയ പി.വി., , േബാധിപിച അേപക   ആലേകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    29-06-2009  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-16756/2021 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   തിമിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണന മരണാടിയന, തലവില േദശം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തിമിരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന കുപറമില കമാരന, , േബാധിപിച അേപക   തിമിരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനി

രം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-01-2010 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സറിയ പി.വി. മകന 64

2 േമരികടി േജാരജ് മകള 57

3 ലിസമ മകള 51

4 േഗസി പി.ജി. മകള 55

5 ജാനസി സാബ മകള 52

6 ലാലി േജാസ മകള 49

7 െജസ ലി േജാരജ് (മരണെപട മകന േജാരജിെ നറ
മകള)

പൗതി 25

8 ആേ നറാ േജാരജ്   (മരണെപട മകന േജാരജിെ നറ
മകന)

പൗതൻ 23

9 ജസിന േജാരജ്  (മരണെപട മകന േജാരജിെ നറ മകന) പൗതൻ 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േതസ് എം. (രണാം ഭാര്) ഭാര് 80
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നമര:ജി1-16283/2021 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   േമാറാഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ പി.പി.പി.,  കീരീരകത് വീടില

,  േമാറാഴ േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േമാറാഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകള വഹീദ െക., , േബാധിപിച അേപക   േമാറാഴ വിേലജ

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

11-2014  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-318/2022 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   ഉദയഗിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനകടി േതാമസ,  െനലികല വീടില

,  അരങം േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉദയഗിരി വിേലജില   പേരതയെട മകന േജാരജ് േതാമസ, , േബാധിപിച അേപക   ഉദയഗിരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    12-09-2010  -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. 

2 കുപറമില കമാരന (ആദ് ഭാര് മീനാകിയിലള മകന) പൗതൻ 58

3 േറായി എം. (രണാം ഭാര് േതസ്യിലള മകന) പൗതൻ 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹാജിറ െക. ഭാര് 61

2 ജംഷീദ െക. മകള 38

3 വഹീദ െക. മകള 39

4 അബബകര പി.പി.പി. സേഹാദരൻ 72

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കരവിള എന.ടി. മകന 67

2 തങമ മകള 66

3 േഗസി മകള 65

4 േജാസഫ എന.ടി. മകന 63

5 േദവസ് എന.ടി. മകന 60

6 േജാരജ േതാമസ മകന 57

7 േമരികടി െഡാമിനിക മകള 54

8 െജയിംസ േതാമസ മകന 52

9 മിനി േജാരജ് മകള 50

15th February 2022Revenue Department5915
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:ജി1-525/2022 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   മാണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. ശീധരന,  ശീ സതി വീടില,

മാണിയര േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാണിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സതി, , േബാധിപിച അേപക   മാണിയര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2021 -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:ജി1-526/2022 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   കറ്ാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െവളിയനറ വളപില മാധവി, ശീനിലയം

വീടില, കറ്ാടര േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറ്ാടര വിേലജില   പേരതയെട മകന വി.വി. രാജ, , േബാധിപിച അേപക   കറ്ാടര വിേലജ

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

03-2001  -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. 

10 ഷിബി േതാമസ (മരണെപട മകന േതാമസിെ നറ മകന) പൗതൻ 45

11 ഷീന േതാമസ (മരണെപട മകന േതാമസിെ നറ മകള പൗതി 42

12 രമ് േതാമസ (മരണെപട മകന േതാമസിെ നറ മകള) പൗതി 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സതി ഭാര് 58

2 ഷിേജായ വി. മകന 38

3 സേജായ വി. മകന 35

4 ശീേജായ വി. മകന 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധ വി.വി. മകള 67

2 ശാന വി.വി. മകള 65

3 വിമല വി.വി. മകള 61

4 രാജ വി.വി. മകന 57

5 രമണി സി.എം. (മരണെപട മകന വി.വി. േഗാപാലെ നറ
ഭാര്)

മകെന ഭാര് 61

6 ജിഷ സി.എം. (മരണെപട മകന വി.വി. േഗാപാലെ നറ മകള പൗതി 41

7 ജിേതഷ സി.എം. (മരണെപട മകന വി.വി. േഗാപാലെ നറ
മകന)

പൗതൻ 40
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നമര:ജി1-549/2022 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   കയരളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ. രാേകഷ, തിടില വീടില, കണൈക

േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 കയരളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീജ െക., , േബാധിപിച അേപക   കയരളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-11-2021  -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:ജി1-548/2022 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   തിമിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസകടന,  െകാളേചരി വീടില, തിമിരി

േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 തിമിരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനമ വാസകടന, , േബാധിപിച അേപക   തിമിരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2014  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-664/2022 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   േമാറാഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവി,  കാനല േദശം എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമാറാഴ വിേലജില

 പേരതയെട മകള മേനാരമ പി., , േബാധിപിച അേപക   േമാറാഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2004 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ െക. ഭാര് 47

2 ദിേകഷ െക. മകന 24

3 ആവണി െക. മകള 23

4 ആകരഷ െക. മകന 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാനമ വാസകടന ഭാര് 57

2 രഞിത് എന.വി. മകന 37

3 രഞിനി എൻ.വി. മകള 35
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-667/2022 09-02-2022
 
  തളിപറമ താലകില   േമാറാഴ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗസി  െക.,   കാനല േദശം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േമാറാഴ വിേലജില   പേരതയെട മകള ആശ െക., , േബാധിപിച അേപക   േമാറാഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-01-2021  -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:ജി1-864/2022 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   േമാറാഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരന ടി.പി., സാേകതം വീടില,

കാനല േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േമാറാഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജിത പി., , േബാധിപിച അേപക   േമാറാഴ വിേലജ

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

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:ജി1-875/2022 24-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മേനാഹരന പി. മകന 59

2 മേനാരമ പി. മകള 57

3 രേമശന പി. മകന 50

4 മേഹഷ കമാര പി. മകന 46

5 രജിത പി. മകള 42

6 രജിമ എ.പി. മകള 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആശ െക. മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജിത പി. ഭാര് 46

2 േദവാംഗ കഷ ടി.പി. മകന 7
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 തളിപറമ താലകില   ഉദയഗിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ,  മഞളാംകേനല വീടില,

അരങം േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉദയഗിരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േതസ്ാമ, , േബാധിപിച അേപക   ഉദയഗിരി വിേലജ

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

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:ജി1-876/2022 15-02-2021
 
 തളിപറമ താലകില   ഉദയഗിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശി പി.െക., പലികിരി വീടില, അരങ

ം  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉദയഗിരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഓമന ശശി, , േബാധിപിച അേപക   ഉദയഗിരി വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-879/2022 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   ഉദയഗിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ ൈകതയല,  ൈകതയല

വീടില, അരങം േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉദയഗിരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന െജയസണ േതാമസ, , േബാധിപിച അേപക   ഉദയഗിരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-07-2021  -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 േതസ്ാമ ഭാര് 58

2 േഷാണി മാതയ മകന 38

3 േസാണി മാതയ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഓമന ശശി ഭാര് 44

2 ശരണ് പി.െക. മകള 21

3 ശാരി പി.െക. മകള 20
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നമര:ജി1-881/2022 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   ഉദയഗിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതസ്ാമ,  ൈകതയല വീടില,

അരങം േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉദയഗിരി വിേലജില    മകന െജയസണ േതാമസ, , േബാധിപിച അേപക   ഉദയഗിരി വിേലജ

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

08-2020 -ല മരണെപടതായം  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-887/2022 09-02-2022
 
  തളിപറമ താലകില   പരിയാരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം. മാധവന, പരിയാരം േദശം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പരിയാരം വിേലജില   പേരതനെറ മകള എന. സേലാചന, ,  േബാധിപിച അേപക   പരിയാരം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2005 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-891/2022 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   ആനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീജ െക.,  കനിതറമല വീടില, ആനര

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലിസി െക.ടി. മകള 38

2 േസാഫിയ േടാമി മകള 36

3 െജയസണ േതാമസ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലിസി െക.ടി. മകള 38

2 േസാഫിയ േടാമി മകള 36

3 െജയസണ േതാമസ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയന എന. മകന 68

2 എന. സേലാചന മകള 64

3 ഷാജി േമാന എന. പൗതൻ 50

4 ഷീന േമാള പൗതി 46
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  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആനര വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി െക. പതിനി, , േബാധിപിച അേപക   ആനര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-1003/2022 09-02-2022
 
  തളിപറമ താലകില   എരേവശി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബാഹം, കിഴേകകര വീടില,

എരേവശി േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരേവശി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആഗസി െക.എ., , േബാധിപിച അേപക   എരേവശി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    06-05-1984  -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:ജി1-1050/2022 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   ശീകണപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയചനന എ., പണവം വീടില,

േകാടര  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ശീകണപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദിവ് എം.വി., , േബാധിപിച അേപക   ശീകണപരം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    22-12-2021  -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 പങജാകി െക. സേഹാദരി 62

2 െക. പതിനി സേഹാദരി 59

3 രാജിനി െക. സേഹാദരി 52

4 വാസനി െക. സേഹാദരി 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആഗസി െക.എ. മകന 82

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:ജി1-1049/2022 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   ശീകണപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണന,  ചിറമല വീടില,

േകാടര  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ശീകണപരം  വിേലജില   പേരതനെറ  മകന വിേജഷ കമാര  െക.,  ,  േബാധിപിച  അേപക

ശീകണപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-11-2021 -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:ജി1-736/2022 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   കറമാതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സയദ ചാകാനറകത്,  കറമാതര

േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 കറമാതര വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ മഹമദ എ., ,  േബാധിപിച അേപക   കറമാതര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-11-2021 -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:ജി1-917/2022 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   കേറ്രി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷന െക.വി., കപാടകത് വീടില

, െവളാവ േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

1 ദിവ് എം.വി. ഭാര് 36

2 അെജദ െജ ആേരാമല മകന 18

3 അമത വരഷ മകന 13

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േകാമളവലി െക. ഭാര് 60

2 വിേനാദ െക. മകന 41

3 വിേജഷ കമാര െക. മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ എ. പിതാവ 71

2 റാബിയ സി. മാതാവ 63

3 ആരിഫ ടി.വി. ഭാര് 29

4 ആയിഷ ടി.വി. മകള 6

5 ഫാതിമത് വഫ മകള 4
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സർടിഫികറിനായി   കേറ്രി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വലസല ഒ., ,  േബാധിപിച അേപക   കേറ്രി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

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:ജി1-915/2022 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   കേറ്രി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നടവില വീടില പാരവതി, നടവില വീടില

,  െവളാവ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കേറ്രി വിേലജില   പേരതയെട മകന എന.വി. ബാലകഷന, , േബാധിപിച അേപക   കേറ്രി വിേലജ

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

10-2013  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-861/2022 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി. ഇനിര, പരേണന വീടില, തചംബര

ം  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തളിപറമ് വിേലജില   പേരതയെട മകന പി. രാമകഷന, , േബാധിപിച അേപക   തളിപറമ് വിേലജ

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

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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വലസല ഒ. ഭാര് 59

2 ധന് ഒ. മകള 35

3 ദിവ് ഒ. മകള 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എന.വി. ബാലകഷന മകന 56

2 എന.വി. ഉഷ മകള 49

3 എന.വി. പകാശന മകന 47

4 എന.വി. രാേജഷ മകന 42
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി. രാമകഷന ഭരതാവ 74

2 ഗീത പി. മകള 48

3 ദീപ പി. മകള 46

4 രജനി പി. മകള 44

5 കവിത പി. മകള 42
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-546/2022 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   തിമിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ േതാമസ,  െകാചപറമില വീടില

,  തിമിരി  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിമിരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജയസണ െക.െജ., , േബാധിപിച അേപക   തിമിരി വിേലജ

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

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:ജി1-547/2022 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   തിമിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമന പരകടവത്, പരകടവത് വീടില

,  തലവില േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിമിരി വിേലജില   പേരതയെട ഭാര് മീനാകി കണിേയരി, , േബാധിപിച അേപക   തിമിരി വിേലജ

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

12-2002  -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 േറാസമ േജാസ ഭാര് 62

2 ജയസണ െക.െജ. മകന 35

3 േജായസി രാേജഷ മകള 33

4 ജലിയറ് െക.െജ. മകള 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മീനാകി കണിേയരി ഭാര് 71

2 മകനന പി.െക. മകന 53

3 ചനന പി.െക. മകന 48

4 പകാശന പി.െക. മകന 46

5 വിേനാദ പി.െക. മകന 39
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നമര:ജി1-878/2022 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   ഉദയഗിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജന കടി, തലപളില വീടില, അരങ

ം  േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉദയഗിരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനകമാരി, , േബാധിപിച അേപക   ഉദയഗിരി വിേലജ

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

12-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-877/2022 09-02-2022
 
  തളിപറമ താലകില   ഉദയഗിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപി സി.െക., നടവില േദശം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഉദയഗിരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശ്ാമള േഗാപി, , േബാധിപിച അേപക   ഉദയഗിരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-880/2022 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   ഉദയഗിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരന ബി., തടതില വീടില,

അരങം േദശം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉദയഗിരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയമ ദാേമാദരന, , േബാധിപിച അേപക   ഉദയഗിരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-12-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി ഭാര് 60

2 രാേജഷ ടി.ആര. മകന 39

3 സരജ ടി.ആര. മകന 34

4 ടി.ആര. സകന് േമാള മകള 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള േഗാപി ഭാര് 62

2 സനില കമാര ചഴനികല മകന 45

3 രതീഷ കമാര സി.ജി. മകന 41

4 അനില കമാര മകന 39
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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. 

 
നമര:ജി1-838/2022 09-02-2022
 
  തളിപറമ താലകില   കേറ്രി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകി െക.,  േകേളാത്  വീടില,

കാഞിരങാട േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കേറ്രി വിേലജില   പേരതയെട മകന നാരായണന െക., , േബാധിപിച അേപക   കേറ്രി വിേലജ

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

06-2021  -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:ജി1-545/2022 09-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   ഇരികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖദീജ എന.വി., മബാറക മനസില

, കളിഞ േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇരികര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അബള നാസര െക., , േബാധിപിച അേപക   ഇരികര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-01-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയമ ദാേമാദരന ഭാര് 61

2 വിേനാദകമാര ഡി. മകന 44

3 വിനിത വി. മകള 41

4 ബിന ടി.ഡി. മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നാരായണന െക. മകന 70

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബള നാസര െക. ഭരതാവ 57

2 നസീഫ എന.വി. മകന 19

3 മറിയമ എൻ.വി. മാതാവ 72
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തിരുത്തല് പരസ്യം

(1)
നമ്പര് ജി1-13803/2021                                       09.02.2021

കമ്മീഷണറേ!റ്റ്  ഓഫ്  ലാന്ഡ് !വന്യു വിഭാഗത്തില്   09.11.2021   തീയിതിയിലെല ഗസറ്റ്  നമ്പര് 44  ല്
(വാല്യം  X,  പാര്ട്ട്  III)  റേപജ്  നമ്പര് 11688  ആയി പ്രസിദ്ധലെ7ടുത്തിയ ജി1-13803/2021  നമ്പര് പരസ്യത്തില് 3 ാാം
നമ്പര് അവകാശിലെയ ഒഴിവാക്കി വായിറേക്കണ്ടതാണ്.

(2)
നമ്പര് ജി1-13820/2021                                             09.02.2021

കമ്മീഷണറേ!റ്റ്  ഓഫ്  ലാന്ഡ് !വന്യു വിഭാഗത്തില്   23.11.2021   തീയിതിയിലെല ഗസറ്റ്  നമ്പര് 46  ല്
(വാല്യം  X,  പാര്ട്ട്  III)  റേപജ്  നമ്പര് 14085  ആയി  പ്രസിദ്ധലെ7ടുത്തിയ  ജി1-13820/2021  നമ്പര് പരസ്യത്തില്
അറേപക്ഷകലെന്!യും  അഞ്ചാം  നമ്പര് അവകാശിയുലെDയും  റേപര്  റേയാഹന്നാന് പി .വി.  എന്നതിനു പകരം
റേയാഹന്നാന് പി.പി. എന്ന് തിരുത്തി വായിറേക്കണ്ടതാണ്.

(3)
നമ്പര് ജി1-15578/2021                                              10.02.2021

കമ്മീഷണറേ!റ്റ്  ഓഫ്  ലാന്ഡ്  !വന്യു വിഭാഗത്തില്   04.01.2022   തീയിതിയിലെല ഗസറ്റ്  നമ്പര്  1  ല്
(വാല്യം  XI,  പാര്ട്ട്  III)  റേപജ്  നമ്പര് 943  ആയി  പ്രസിദ്ധലെ7ടുത്തിയ  ജി1-15578/2021  നമ്പര് പരസ്യത്തില്
പറേരതലെന്! റേപര് ലെക. മുഹമ്മദലി എന്നതിന് പകരം ലെക. മുഹമ്മദ് അലി എന്ന്  തിരുത്തി വായിറേക്കണ്ടതാണ്.

(4)
നമ്പര് ജി1-15695/2021                                         11.02.2021

കമ്മീഷണറേ!റ്റ്  ഓഫ്  ലാന്ഡ്  !വന്യു വിഭാഗത്തില്   11.01.2022   തീയിതിയിലെല ഗസറ്റ്  നമ്പര്  2  ല്
(വാല്യം  XI,  പാര്ട്ട്  III)  റേപജ് നമ്പര് 1941  ആയി പ്രസിദ്ധലെ7ടുത്തിയ ജി1-15695/2021  നമ്പര് പരസ്യത്തില് ഒന്നാം
നമ്പര് അവകാശിയുലെD റേപര്  ജാനക്  എം .വി.  എന്നതിന്  പകരം  ജാനകി  എം.വി.  എന്ന്  തിരുത്തി
വായിറേക്കണ്ടതാണ്.

(5)
നമ്പര് ജി1-16460/2021                                       11.02.2021

കമ്മീഷണറേ!റ്റ്  ഓഫ്  ലാന്ഡ്  !വന്യു വിഭാഗത്തില്   11.01.2022   തീയിതിയിലെല ഗസറ്റ്  നമ്പര്  2  ല്
(വാല്യം  XI,  പാര്ട്ട്  III)  റേപജ്  നമ്പര് 1945  ആയി  പ്രസിദ്ധലെ7ടുത്തിയ  ജി1-16460/2021  നമ്പര് പരസ്യത്തില്
അറേപക്ഷകലെന്!  റേപര്  റേജാബിന് റേജാസഫ്  എന്നതിന്  പകരം  റേജാബിന്സ്  റേജാസഫ്  എന്ന്  തിരുത്തി
വായിറേക്കണ്ടതാണ്.

താലൂക്ക് ഓഫീസ്,   (ഒ7്)
തളി7!മ്പ      തഹസില്ദാര്
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-426/2022 31-01-2022
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാേമാന റാേഫല,  പാറപറത്

വീടില, തചംബരം േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തളിപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ േഗസി േഡവിസ, , േബാധിപിച അേപക   തളിപറമ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    28-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-666/2022 08-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   േമാറാഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനമതി േഗാമസ,  കനിപറമില

വീടില,  കാനല േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്    ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േമാറാഴ വിേലജില   പേരതയെട മകള തഷ േഗാമസ, , േബാധിപിച അേപക   േമാറാഴ വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-665/2022 08-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   േമാറാഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ േഗാമസ, കനിപറമില

വീടില, കാനല േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േമാറാഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകള തഷ േഗാമസ, , േബാധിപിച അേപക   േമാറാഴ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-

11-2008  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഡവിസ റാേഫല പിതാവ 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തഷ േഗാമസ മകള 39
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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:ജി1-584/2022 08-02-2022
 
 തളിപറമ താലകില   ഇരികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിനയന പി., പതിയാറമത് വീടില

,  കളിഞ േദശം എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇരികര വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ കല്ാണി പി., , േബാധിപിച അേപക   ഇരികര വിേലജ

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

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തഷ േഗാമസ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണി പി. മാതാവ 73
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