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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-12326/2021 26-11-2021
 
 പയനര താലകില   െപരിേങാം വിേലജില  െപരിേങാം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എൻ

ബാലചനൻ,  േകാേചരിയിൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന സേനാജ കമാർ െക ബി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    06-08-2021  -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:ജി2-12113/2021 26-11-2021
 
 പയനര താലകില   പളിേങാം  വിേലജില  പളിേങാം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിബി േജാസഫ

,  െകാലം  കേനൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ലിറി സിബി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-12112/2021 26-11-2021
 
 പയനര താലകില   പളിേങാം വിേലജില  പളിേങാം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സീഫൻ ഇ എ,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ എ െക ഭാര് 52

2 സേനാജ കമാർ െക ബി മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിറി സിബി ഭാര് 41

2 േറാസേമരി  െസബാസ്ൻ മകള 16

3 േജാസഫ െസബാസ്ൻ മകന 13

4 േജാർജ് െസബാസ്ൻ മകന 11
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ഇലികൽ വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഷീബാസീഫൻ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    31-07-2015  -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-9855/2021 26-11-2021
 
 പയനര താലകില   പളിേങാം  വിേലജില  പളിേങാം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരൻ

നായർ,   ആലകൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ലളിത സകമാരൻ   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

11-2016  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-11883/2021 26-11-2021
 
 പയനര താലകില   മാടായി വിേലജില  മാടായി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി രാധാലക്മി,  ശീേദവ

ി  നിലയം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി        പേരതയെട മകന രാജീവൻ ജി   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബാസീഫൻ ഭാര് 56

2 ജിതിൻ സീഫൻ മകന 32

3 ജിബിൻ സീഫൻ മകന 29

4 േജാബിൻ സീഫൻ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത സകമാരൻ ഭാര് 69

2 ശീകല എ എസ മകള 49

3 ശീജ എ എസ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ജി2-11884/2021 26-11-2021
 
 പയനര താലകില   െപരിനട വിേലജില െപരിനട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതാടൻ പതിരകാൽ

 രാജൻ,   പിലാകൽ  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര് പിലാകൽ ദാകായണി   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-08-2012  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

1 െക പി ചനാംഗദൻ ഭരതാവ 79

2 ജി രാജീവൻ മകന 52

3 ജി സതീശൻ മകന 49

4 ജി ജയശീ മകള 47

5 ജി രവീനൻ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പിലാകൽ ദാകായണി ഭാര് 64

2 രതീഷകമാർ പി വി മകന 39

3 രാേഗഷ പി മകന 37
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-12343/2021 27-11-2021
 
 പയനര താലകില   പയനര വിേലജില  പയനർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ശിവദാസ പഭ,

പഭസ നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന സേകഷ പഭ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2021  -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:ജി2-12720/2021 30-11-2021
 
 പയനര താലകില   പയനര വിേലജില പയനർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ മാധവി ആർ,  േവല

ഭവനിൽ   എനവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന വികാസ പി വി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    08-10-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-9751/2021 27-11-2021
 
 പയനര താലകില   കാേങാല വിേലജില കാേങാൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയലകി ടി വി,

 കഷകപ വീടിൽ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വീണ എസ പഭ ഭാര് 48

2 ൈവശാലി എസ പഭ മകള 24

3 സേകഷ എസ പഭ മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജനാർദനൻ വിേനാദകമാർ മകന 52

2 മീണ പി വി മകള 50

3 റീന പി വി മകള 49

4 വികാസ പി വി മകന 46

21st December 2021Revenue Department18127
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സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന േപംനാഥ ടി വി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    14-06-2021  -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-12616/2021 30-11-2021
 
 പയനര താലകില   കാേങാല വിേലജില കാേങാൽ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    യ വി േകശവൻ,

 ഉതാല വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന അർജൻ െക ദാസ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-01-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-12882/2021 30-11-2021
 
 പയനര താലകില   കാേങാല വിേലജില കാേങാൽ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ       െക െക

കല്ാണി,   മാവില  മീതെല  വീടിൽ   എനവരെട    അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള കടതിൽ െകാഴമൽ ഉഷ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാൾ    24-07-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശിയായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപംനാഥ ടി വി മകന 46

2 പമീള ടി വി മകള 42

3 അവനിത പദീപ (മരണെപട മകൻ പദീപകമാർ ടി വി
എനയാളെട മകൾ)

പൗതി 6

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക വി ഉഷ ഭാര് 58

2 അർജൻ െക ദാസ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കടതിൽ െകാഴമൽ ഉഷ മകള 48
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നമര:ജി2-12614/2021 30-11-2021
 
 പയനര താലകില   കാേങാല വിേലജില കാേങാൽ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമൻ എ

വി,  ആലയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന രാേജഷ പി വി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-03-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-11881/2021 27-11-2021
 
  പയനര  താലകില    െപരിനട  വിേലജില   തവിടിേശരി  േദശത്   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക

ഇ  കഞിരാമൻ,   കലറ  ഇടവലകനിൽ  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള ലളിത പി  േബാധിപിച അേപക

ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-03-2014  -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:ജി2-11689/2021 27-11-2021
 
 പയനര താലകില   െപരളം വിേലജില െപരളം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാടകാരെൻറ ചിരത

  എനവരെട   അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന െകാടകാരെൻറ നാരായണൻ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   25-12-2003  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ പി വി ഭാര് 64

2 രാേജഷ പി വി മകന 46

3 റീന പി വി മകള 45

4 സനീഷ പി വി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി പി ഭാര് 74

2 ലളിത പി മകള 55

3 േശാഭ നാരായണൻ മകള 51

4 രാധമണി പി മകള 49

5 ജലജ പി മകള 48
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 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-11688/2021 27-11-2021
 
 പയനര താലകില   െപരളം വിേലജില െകാഴമൽ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരയിൽ കണൻ,

അണകർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന കരിങനായി േഗാപാലൻ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-1998 -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. 

 
നമര:ജി2-9772/2021 27-11-2021
 
  പയനര താലകില   െപരളം  വിേലജില  െപരളം  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത്ായനി,

പതിയടവൻ വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന പി വി നാരായണൻ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   24-04-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െകാടകാരെൻറ നാരായണൻ മകന 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കരിങനായി ജാനകി ഭാര് 77

2 കരിങനായി േഗാപാലൻ മകന 57

3 കരിങനായി കഷൻ മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി വി നാരായണൻ മകന 54
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-12131/2021 27-11-2021
 
 പയനര താലകില   ഏേഴാം വിേലജില  ഏേഴാം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാഞി ടി,  മാങാടൻ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള ബിന ടി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2021  -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:ജി2-7968/2021 27-11-2021
 
 പയനര താലകില   ഏേഴാം വിേലജില  ഏേഴാം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാഹരൻ  ടി വി

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് സതി മേനാഹരൻ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-12130/2021 27-11-2021
 
 പയനര താലകില   ഏേഴാം വിേലജില ഏേഴാം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ റഹിമാൻ,

ഷിബിന  മൻസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് മറിയമ സി പി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേനാജ ടി മകന 48

2 രാേജഷ ടി മകന 43

3 ബിന ടി മകള 42

4 ബീന ടി മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതി മേനാഹരൻ ഭാര് 54

2 സര് മേനാഹരൻ മകള 29
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അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-8873/2021 27-11-2021
 
 പയനര താലകില   കരിെവളര വിേലജില കരിെവളർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പേനൻ കണൻ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകള ലീല എ വി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-1968 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-11705/2021 27-11-2021
 
 പയനര താലകില   കരിെവളര വിേലജില  കരിെവളർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞികണ

െപാതവാൾ,   കറനിൽ ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ശശിധരൻ വി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയമ സി പി ഭാര് 66

2 റാബിയ സി പി മകള 50

3 ഫകറദീൻ സി പി മകന 48

4 അബദള സി പി മകന 44

5 ഷഹാന സി പി മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി എ വി മകള 81

2 ലീല എ വി മകള 63

3 പഷ എ വി മകള 52

4 സിത ടി (മരണെപട മകൾ ചനമതിയെട മകൾ) പൗതി 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

18132 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:ജി2-12624/2021 30-11-2021
 
 പയനര താലകില   കരിെവളര വിേലജില കരിെവളർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ ഒ പി,

പതിയ പരയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ശാരദ പി പി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  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:ജി2-12319/2021 27-11-2021
 
 പയനര താലകില   മാടായി വിേലജില പതിയങാടി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    ശീമതി െക,

രാധാലയം വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള േരഷ െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    30-08-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-12722/2021 30-11-2021
 
 പയനര താലകില   മാടായി വിേലജില മാടായി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക നാരായണൻ നായർ,

 ലകി നിവാസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

1 ശ്ാമള വണാടിയൽ മകള 59

2 ശാരദ വി മകള 57

3 ശശിധരൻ വി മകന 55

4 പതനാഭൻ വി മകന 51

5 േബബി വി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ പി പി ഭാര് 71

2 പദീപൻ പി പി മകന 46

3 പസീത പി പി മകള 43

4 ശീജ പി പി മകള 40

5 ഷീജ പി പി മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരഷ െക മകള 29

2 വിശ്നാഥൻ എം ഭരതാവ 56
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സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് പതാകി എം വി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-03-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-12605/2021 30-11-2021
 
  പയനര താലകില  കടനപളി  വിേലജില കടനപളി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലിമ  ഇ,

മാലികൽ വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന മാർഷൽ എം െജ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    20-08-2021 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-12604/2021 30-11-2021
 
 പയനര താലകില  കടനപളി  വിേലജില കടനപളി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞികണൻ

നമ്ാർ,  ഇടവൻ േതാടപറത് ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന അനിൽ കമാർ െക േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

10-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതാകി എം പി ഭാര് 74

2 ഗീഷ േവണനാഥ നായർ (മരണെപട മകൻ േവണനാഥെൻറ
ഭാര്)

മകെന ഭാര് 45

3 പാർവതി േവണനാഥ നായർ (മരണെപട മകൻ
േവണനാഥെൻറ മകൾ)

പൗതി 24

4 ആശ എം വി മകള 53

5 വിേനാദ നാരായണൻനായർ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹാമിൽടൺ എം െജ മകന 48

2 െമൽവിൻ എം െജ മകന 46

3 േമാബിൻ േജാൺ എം മകന 44

4 മാർഷൽ എം െജ മകന 43

18134 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി െക സി ഭാര് 70

2 സേരഷബാബ െക സി മകന 50

3 അനിത െക സി മകള 47

4 അനിൽകമാർ െക സി മകന 43

5 അനീഷ െക സി മകന 42
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-11382/2021 30-11-2021
 
  പയനര താലകില   കടനപളി  വിേലജില  കടനപളി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസവ്ർ

െഫലികസ,   കനത്  ഹൗസിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് െകാചേതസ് ഒ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-12609/2021 30-11-2021
 
 പയനര താലകില  കടനപളി  വിേലജില  കടനപളി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പവിതൻ എം,

മനിയത് ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സീമ ടി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-03-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-12593/2021 01-12-2021
 
 പയനര താലകില   കറര വിേലജില കറർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അബ റഹമാൻ,

മലയിൽ ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െകാചേതസ് ഒ ഭാര് 61

2 സിത െക മകള 39

3 സിേതഷ െക മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീമ ടി ഭാര് 43

2 കാർതിക എം മകന 15

3 പാർവതി എം മകള 13
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സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന മഹമദ അജനാൻ അബദൾ റഹിമാൻ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    31-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-12594/2021 30-11-2021
 
  പയനര താലകില   കറര വിേലജില കറർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ എം െക,

മരേതാoതറ  ഹൗസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള സിത ടി പി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

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

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:ജി1-12618/2021 30-11-2021
 
 പയനര താലകില   െവളര വിേലജില കേണാത് േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കിഴെകപാത

് കഞിരാമൻ,  തരതിപളി ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന ൈഷജ ടി  പി   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-

12-2010  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ െക െക ഭാര് 43

2 മഹമദ അജനാൻ അബദൾറഹിമാൻ മകന 22

3 ഹിഷാം  അബദൾറഹിമാൻ മകന 18

4 മഹമദ ഫയാദ െക െക മകന 16

5 മഹമദ െക െക മകന 9

6 സഫിയ ഉളിയൻ മലയിൽ മാതാവ 73

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമവലി ടി പി ഭാര് 61

2 സിന എം എസ മകള 41

3 സിത ടി പി മകള 31
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-12881/2021 30-11-2021
 
 പയനര താലകില   കാേങാല വിേലജില കാേങാൽ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ     ഷാജി െക,

കാരപ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് കവിത വി ടി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2021  -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:ജി1-12730/2021 30-11-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില െചറതാഴം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക ഹരി,

കാമത് ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് േലജേമാൾ എം െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-02-2021 -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:ജി1-12727/2021 30-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തരതിപളി രഗിണി ഭാര് 67

2 ബീന ടി പി മകള 49

3 ഷീന ടി പി മകള 46

4 ൈഷജ ടി പി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കവിത വി ടി ഭാര് 35

2 േദവനനൻ വി ടി മകന 11

3 ആദിേദവ വി ടി മകന 9

4 യേശാദ െക മാതാവ 67

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േലജേമാൾ എം െക ഭാര് 48

2 ഹരിനയന എം െക മകള 21

3 ഹരിനനന എം െക മകള 18
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 പയനര താലകില   കഞിമംഗലം വിേലജില കഞിമംഗലം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജനാർദന

ൻ  എ  വി,   ഐമൽവീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ഷീജ വി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ വി ഭാര് 47

2 അശ്തി വി മകള 29

3 അർജൻ വി മകന 23

4 അരണിമ വി മകള 16
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 2 -4502/ 2020 26-11-2021
 
 പയനര താലകില   െപരളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമകാടിലത്  കഷൻ നമതിരി  ,  െപരള

ം േദശത്  കേകാപത് ഇടയിെല വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന െക ഇ  ദാേമാദരൻ നമ്ാർ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2006  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -1133/ 2021 26-11-2021
 
 പയനര താലകില   വയകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയമ ,  നരമ  േദശത്,  നങാരത്

 വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വയകര വിേലജില   പേരതയെട മകന അബദൾ ഖാദർ  ഒ  ടി , , േബാധിപിച അേപക   വയകര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    09-09-2005  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   (ഇബാഹിം  -  പേരതയെട  ഭർതാവ -  18  -7  -2016  -  ന   മരണെപട  )

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലകഷൻ  െക ഇ മകന 67

2 ദാേമാദരൻ  നമ്ാർ  െക ഇ മകന 61

3 രവീനൻ  െക ഇ മകന 54

4 സബഹണ്ൻ  െക ഇ മകന 46

5 കാർത്ായനി അമ                 (പേരതനായ  മകൻ
നാരായണൻ നമ്ാർ  െക ഇ  എനയാളെട  ഭാര് )

മകെന ഭാര് 60

6 േഗാപി   െക
ടി                               മകൻ

പൗതൻ 35

7 അനിൽകമാർ   െക
ടി                                  ടി

പൗതൻ 31

8 കഞികഷൻ   െക
ടി                                   ടി

പൗതൻ 39

9 സതി    െക
ടി                                മകൾ

പൗതി 30
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -12316/ 2021 26-11-2021
 
 പയനര താലകില   െവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ  കഞികണൻ  ൈവദ്ർ ,  െവളർ

േദശത്     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക തമായി , , േബാധിപിച അേപക   െവളര വിേലജ

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

12-2018  -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:ജി 1 -12317/ 2021 26-11-2021
 
 പയനര താലകില   െവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക  സേരാജം ,  അനർ  േദശത്,

ആനിടിൽ  കിഴകിനകത്  ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളര വിേലജില   പേരതയെട മകന രഞി  പി ,  ,  േബാധിപിച അേപക

െവളര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-10-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബദൾ  ഖാദർ  ഒ  ടി മകന 29

2 ഹാജിറ  എൻ മകള 25

3 മഹമദ  ഷാഫി   ഒ  ടി മകന 18

4 റംല  എൻ                                              (പേരതനായ
ഇബാഹിമിെന രണാം ഭാര് )

- 40

5 ഫാതിമ  ബീവി                                                ടി
ടി    മകൾ

- 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തമായി   െക ഭാര് 71

2 രവീനൻ   െക മകന 52

3 േവണേഗാപാലൻ  െക മകന 50

4 പസന  െക മകള 47

5 സജീവൻ  െക മകന 40

6 രാജീവൻ   െക മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ജി 1 -12318/2021 26-11-2021
 
 പയനര താലകില   െവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപ െപാതവാൾ  എ വി ,  അനർ

േദശത്,   അറയള   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േദവകി  പി െക , , േബാധിപിച അേപക

െവളര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -12322/ 2021 26-11-2021
 
 പയനര താലകില   െവേളാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ  എം  , േകായിപ േദശത്

,  മരികാൽ  ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവേളാറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സാേജഷ   എം , , േബാധിപിച അേപക   െവേളാറ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    28-12-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി  1 -12325/ 2021 26-11-2021
 

1 രഞി  പി മകന 48

2 രജിത  പി മകള 45

3 എ  െക  പതനാഭൻ ഭരതാവ 74

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി  പി െക ഭാര് 68

2 സിത  െക  നമ്ാർ മകള 54

3 അനിത  െക പി മകള 52

4 സനിത   പി െക മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ  ഇ ഭാര് 66

2 സാേജഷ   എം മകന 50

3 രാേജഷ   എം മകന 46

4 വിനീഷ  എം മകന 42

5 ജിേനഷ  എം മകന 39
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 പയനര താലകില   െപരിേങാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയൻ  എൻ എസ  ,   െപരിേങാം

േദശത്,    നിരേപൽ  ഹൗസിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിേങാം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലതിക  വി െക , , േബാധിപിച അേപക

 െപരിേങാം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -12324/ 2021 26-11-2021
 
 പയനര താലകില   െപരിേങാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവസ്  പി െജ ,  െപരിേങാം

േദശത്,  പളിപറമിൽ  ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിേങാം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന  േദവസ് ,   േബാധിപിച അേപക

 െപരിേങാം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -12323/ 2021 26-11-2021
 
 പയനര താലകില   െപരിേങാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കളങര  നാരായണൻ, െപരിേങാം

േദശത്,   കളങര   ഹൗസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിേങാം വിേലജില   പേരതനെറ മകള സിന  െക , , േബാധിപിച അേപക

െപരിേങാം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-11-2017 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലതിക   വി െക ഭാര് 44

2 ആതിര   ജയൻ മകള 22

3 മനജ   ജയൻ മകള 17

4 സരസമ   ഇ എൻ മാതാവ 74

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന   േദവസ് ഭാര് 45

2 ഡിൽന   േദവസ് മകള 24

3 ഡിബിൻ  േദവസ് മകന 22
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -12321/ 2021 27-11-2021
 
 പയനര താലകില   തിരേമനി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരികടി ,  പളിേങാം  േദശത്,

പളിപറത്  കേനൽ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരേമനി വിേലജില   പേരതയെട മകള േജാേമാൾ  സേരഷ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-01-2020  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണി  െക ഭാര് 69

2 സമ  െക മകള 47

3 സിന  െക മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിേനാജ  േജാസഫ മകന 49

2 േജാേമാൾ  സേരഷ മകള 47

3 ബിേജാ േജാസഫ മകന 45
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 2 -12320/ 2021 27-11-2021
 
 പയനര താലകില   തിരേമനി   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ  പി ടി ,  പളിേങാം േദശത്

,   പളിപറത്   കേനൽ വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരേമനി  വിേലജില   പേരതനെറ മകള േജാേമാൾ  സേരഷ ,   േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -12329/ 2021 27-11-2021
 
 പയനര താലകില   വയകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ  േകാമാട നിരേവൽ ,  വയക

ര  േദശത് ,  േകാമാട  നിരേവൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വയകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തമായി  പഭാകരൻ ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-12-2017  -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. 

 
നമര:ജി 2 -12332/ 2021 27-11-2021
 
 പയനര താലകില   വയകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജ   െക െക ,   വയകര േദശത്,

കലം മാകൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വയകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സധ  ഇ ആർ , , േബാധിപിച അേപക   വയകര വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിേനാജ  േജാസഫ മകന 49

2 േജാേമാൾ  സേരഷ മകള 47

3 ബിേജാ േജാസഫ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തമായി   പഭാകരൻ ഭാര് 51
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-

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:ജി 2 -12338/2021 27-11-2021
 
 പയനര താലകില   വയകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക നകലൻ,   വയകര േദശത്,

ചാരവിള  പതൻ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വയകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാേജഷകമാർ െക വി,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-12-2010  -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. 

 
നമര:ജി 2 -12339/2021 27-11-2021
 
  പയനര താലകില   വയകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഇ ശീനിവാസൻ,  പളിേങാം

േദശത്,  കര്ൻ പാകൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വയകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ദിലീപകമാർ െക എസ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-02-2007  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധ  ഇ ആർ ഭാര് 56

2 രാജി  െക ആർ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അരവിനാകൻ മകന 51

2 വിജയകമാർ മകന 50

3 അജയകമാർ മകന 48

4 ഗിരിജ  െക മകള 46

5 രാേജഷകമാർ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ജി 2- 12337/2021 27-11-2021
 
 പയനര താലകില   വയകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലിയമ എം െക,  വയകര േദശത്

, മലകാടത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വയകര വിേലജില   പേരതയെട മകള മലകാടത് റംലത് , േബാധിപിച അേപക   വയകര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -12333/2021 27-11-2021
 
 പയനര താലകില   വയകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മജീദ െക പി , വയകര േദശത്, കിഴക

േ  പരയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വയകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റംലബിവി െപാനൻറകത്, േബാധിപിച അേപക   വയകര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-06-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -11693/2021 27-11-2021

1 ഓമന ഭാര് 73

2 ദിലീപകമാർ െക എസ മകന 53

3 ദീപാേമാൾ  െക എസ മകള 51

4 ദിലീഷ കമാർ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബദൾ മതലിബ മകന 51

2 കഞബദള മകന 49

3 റംലത് എം െക മകള 45

4 കഞായിഷ എം മകള 43

5 മഹമദ ഷരീഫ മകന 40

6 കഞാമിന  എം െക മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റംലബിവി െപാനൻറകത് ഭാര് 45

2 റമീസ െപാനൻറകത് മകന 26

3 സാറാബി െപാനൻറകത് മകള 23
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 പയനര താലകില  തിരേമനി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ പി െജ,  നരമ േദശത്,  പാഴ

ർ  ഹൗസിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  തിരേമനി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാംേജാസ പി, േബാധിപിച അേപക   തിരേമനി  വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -12340/2021 27-11-2021
 
 പയനര താലകില   രാമനളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ െക വി,  കനര േദശത്

,  േകാളിയാടൻ  പതിയ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാനകി ടി വി , േബാധിപിച അേപക

രാമനളി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-08-2021  -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:ജി2-12341/2021 27-11-2021
 
 പയനര താലകില   രാമനളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒ  െക ശീധരൻ,  രാമനളി േദശത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

രാമനളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിപിൻ ടി , േബാധിപിച അേപക   രാമനളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2017  -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  േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ സിറിയക ഭാര് 71

2 േജാംേജാസ പി മകന 45

3 െജയസി േജാസ പി മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി ടി വി ഭാര് 57

2 പിയ ബാലൻ മകള 42

3 പിേയഷ ടി വി മകന 38

4 പജിത് ടി വി മകന 29
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിപിൻ ടി മകന 34

2 തങമണി ടി ഭാര് 70
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-12350/2021 27-11-2021
 
  പയനര  താലകില    പയനര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഗംഗാധരൻ  ൈപതേലൻ,

െകാകാനിേശരി  േദശത്,  കലകടിചി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പയനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കാർത്ായനി െക ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-02-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2-12349/2021 27-11-2021
 
 പയനര താലകില   പയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ പാറകടവത്,  കവായി േദശത്

, റിംസിം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പയനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന എ പി മഹമദ സാജിദ , േബാധിപിച അേപക   പയനര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    11-02-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി െക ഭാര് 52

2 സരസ്തി െക മകള 36

3 കഞികഷൻ െക മകന 34

4 സജിന െക മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ പി ഖദീജ ഭാര് 66

2 എ പി സാറ നാസിക മകള 47

3 ആഷിഖ എ പി മകള 43

4 റാസിഖ എ പി മകള 41

5 ഫഹദ എ പി മകന 39

6 എ പി മഹമദ സാജിദ മകന 32
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നമര:ജി 2-12348/2021 27-11-2021
 
 പയനര താലകില   പയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതനാഭൻ െക , പയനർ േദശത്, ശ

ീ പതം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പയനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഹമാവതി സി വി ,  േബാധിപിച അേപക   പയനര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    08-10-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2-12347/2021 27-11-2021
 
 പയനര താലകില   പയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ ഇ വി , പയനർ േദശത്,

എടതിെല   വളപിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പയനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സി േദവകി ,  േബാധിപിച അേപക

പയനര 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:ജി 2-12346/2021 27-11-2021
 
 പയനര താലകില   പയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശി െക, കവായി േദശത്, കാവടൻ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പയനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പസീത െക , േബാധിപിച അേപക   പയനര വിേലജ

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

06-2019  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഹമാവതി  സി വി ഭാര് 51

2 അമത പതനാഭൻ മകള 28

3 ശീനാഥ പതനാഭൻ മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി സി ഭാര് 76

2 മകള 49

3 സനിത സി മകള 47

4 സജിത സി മകള 45
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അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസീത െക ഭാര് 50

2 ശ്ാം പസാദ െക മകന 32

3 ശരത് െക മകന 31

4 പിയങ െക മകള 27
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1- 12610/2021 30-11-2021
 
 പയനര താലകില   െവേളാറ വിേലജില െവേളാറ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െപരിയാട് പണക

ൻ   ഹൗസിൽ   മാധവി  പി  പി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവേളാറ വിേലജില   പേരതയെട മകന ബാലൻ പി പി  േബാധിപിച അേപക

െവേളാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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- 12597/2021   30-11-2021
 
 പയനര താലകില   കറര വിേലജില കറർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േചായി ഹൗസിൽ   േചായ

ി  സജാത  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറര വിേലജില   പേരതയെട മകള ജിഷ കണതിൽ  േബാധിപിച അേപക   കറര വിേലജ

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

07-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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- 12719/2021  30-11-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില െചറതാഴം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വണാരട ഹൗസിൽ

 വണാരട പാർവതി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറതാഴം വിേലജില   പേരതയെട മകള പതാവതി വി േബാധിപിച അേപക   െചറതാഴം വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലൻ പി പി മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിഷ കണതിൽ മകള 34

2 ഷിജി കണതിൽ മകള 30

3 ഗംഗാധരൻ കണതിൽ ഭരതാവ 60
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-

02-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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- 12619/2021    30-11-2021
 
 പയനര താലകില   െവളര വിേലജില  െവളർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ മസകൻ ഹൗസിൽ

മഹമദലി എം ടി പി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ജാസമിൻ ബിൻത അലി േബാധിപിച അേപക   െവളര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-11-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമാനസത  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- 12735/2021    30-11-2021
 
  പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില െചറതാഴം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമയേജാ

ഇഗേനഷ്സ,  െപാേഴാലി പറമിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറതാഴം വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ ഇഗേനഷ്സ േബാധിപിച അേപക

െചറതാഴം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതാവതി വി മകള 61

2 ഉണികഷണൻ വി മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ മഹമദലി ഭാര് 59

2 ജസീറ ബിൻത അലി മകള 42

3 ജസീല ബിൻത അലി മകള 40

4 അലി ബിൻത അലി മകന 37

5 ജസീന ബിൻത അലി മകള 35

6 ജാസമിൻ ബിൻത അലി മകള 32
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നമര:ജി1- 12734/2021   30-11-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില െചറതാഴം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വി  ബാലൻ ,

വടകൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറതാഴം വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാേജഷ വി വി േബാധിപിച അേപക   െചറതാഴം വിേലജ

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

10-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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- 12731/2021   30-11-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില  െചറതാഴം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജഷ ടി വി,

തായത വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറതാഴം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിദ് ഒ െക  േബാധിപിച അേപക   െചറതാഴം വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇഗേനഷ്സ പി എ പിതാവ 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണിയമ ഭാര് 65

2 പവിതൻ വി വി മകന 45

3 രാേജഷ വി വി മകന 42

4 സേമഷ വി വി മകന 40

5 സഭാഷ വി വി മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിദ് ഒ െക ഭാര് 29

2 ആദിഷ രാജ മകന 10

3 അഹാൻ രാജ മകന 3
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നമര:ജി1 -12729/2021  30-11-2021
 
 പയനര താലകില   െവളര വിേലജില കേണാത് േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഷപവലി പി വി,

പചമംഗലത് പടിഞാെറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െക പി വി ബാലകഷണൻ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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 -12596/2021   30-11-2021
 
 പയനര താലകില  കറര വിേലജില കറർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കദീജ ഇ െക പി ,

ഇേടാൽകണതിെല  പരയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറര വിേലജില   പേരതയെട മകന അലി ഇ െക പി േബാധിപിച അേപക   കറര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   24-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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 -12595/2021  30-11-2021
 
 പയനര താലകില  കറര വിേലജില കറർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹാരിസ സി,  െചറകേനാ

ൻ ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബാലകഷണൻ െക പി വി ഭരതാവ 69

2 രാേജഷ പി വി മകന 41

3 രഞജിനി പി വി മകള 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അലി ഇ െക പി മകന 42

2 ഹംസ ഇ െക പി മകന 37
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സർടിഫികറിനായി   കറര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അജിനാസ എം േബാധിപിച അേപക   കറര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-09-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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 -10353/2021   27-11-2021
 
 പയനര താലകില പയനര വിേലജില പയനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക കരണാകരൻ,

കരയപളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പയനര വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ ദിവാകരൻ െക േബാധിപിച അേപക   പയനര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   30-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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 -11663/2021   27-11-2021
 
 പയനര താലകില  പളിേങാം വിേലജില പളിേങാം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി പേലരി

, പേലരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളിേങാം വിേലജില   പേരതയെട മകന േവണേഗാപാലൻ പി  േബാധിപിച അേപക  പളിേങാം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   04-07-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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 റഷീദ എം ഭാര് 37

2 ഹർഷിദ എം മകള 21

3 അജിനാസ എം മകന 19

4 മഹമദ എം മകന 10

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നാരായണൻ െക സേഹാദരൻ 72

2 െക ദിവാകരൻ സേഹാദരൻ 63

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േവണേഗാപാലൻ പി മകന 60
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നമര:ജി1 -12120/2021  27-11-2021
 
 പയനര താലകില   പയനര വിേലജില പയനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വീരിേചരി ഹൗസിൽ

െക. വി. നാരായണി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പയനര വിേലജില  പേരതയെട മകള സനിത, െക. വി.  േബാധിപിച അേപക   പയനര വിേലജ

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

03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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 ശാരദ മകള 74

3 കമല പി മകള 68

4 നളിനിദാസ മകള 64

5 ഇനിര പി മകള 56

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനിത െക വി മകള 51

2 സമതി െക വി മകള 49

3 സേരഷ െക വി മകന 46

4 സധ െക വി മകള 41

5 നാരായണൻ അനിതറിരിയൻ വീരിേചരി ഭരതാവ 75
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