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NOTICE

 
നമര:ജി 2 -7582/2021 10-09-2021
 
  പയനര താലകില   മാടായി വിേലജില േവങര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകശവൻ മാസർ

ഭണാരപരയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാടായി വിേലജില    മകന വിേനാദൻ ബി പി , , േബാധിപിച അേപക   മാടായി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-10-1989 -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:ജി2-9606/2021 25-09-2021
 
  പയനര താലകില   പയനര വിേലജില  പയനര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജീവൻ ഇ ,

എലിയൻ വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പയനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നനിനി െക പി ,  േബാധിപിച അേപക   പയനര വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്ശീലൻ മകന 64

2 രവീനനാഥൻ (മരണെപട മകൾ സതിയെട ഭർതാവ ) മകളെട ഭർതാവ 74

3 മധ (മരണെപട മകൾ സതിയെട മകൻ  ) പൗതൻ 41

4 രേമശൻ ബി പി മകന 61

5 പഷീല (മരണെപട മകൻ വിനയൻെറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 47

6 അതൽവിനയൻ  (മരണെപട മകൻ വിനയൻെറ മകൻ) പൗതൻ 17

7 വിദ്വിനയൻ  (മരണെപട മകൻ വിനയൻെറ മകൾ)) പൗതി 13

8 വിേനാദൻ ബി പി മകന 57

9 രഞിത് ബി പി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നനിനി െക പി ഭാര് 48

09th November 2021Revenue Department11769
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



നമര:ജി1-9164/2021 18-09-2021
 
 പയനര താലകില   കഞിമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ കഞി കറവാട് പരയിൽ

, െക പി ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കഞിമംഗലം വിേലജില    ഭാര് െസറിൻ മഹമദ കഞി , , േബാധിപിച അേപക   കഞിമംഗലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   29-04-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-9515 /2021 18-09-2021
 
 പയനര താലകില   പളിേങാം വിേലജില   പളിേങാം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസവ്ർ  പത

ൻ പരയിൽ ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പളിേങാം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജായസൺ പി േസവ്ർ , , േബാധിപിച അേപക

പളിേങാം   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-9514/2021 18-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾ സലാം എം െക പി അചന 61

2 സൈബദ െക പി അമ 53

3 െസറിൻ മഹമദ കഞി ഭാര് 35

4 സിയ ഫാതിമ എസ ടി പി മകള 14

5 ഫാതിമ അൽ സഹറ മഹമദ മകള 10

6 അമാൽ ൈസവ മകള 3

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഡയസി േസവ്ർ മകള 50

2 േജായസൺ പി േസവ്ർ മകന 48

3 ൈനസി േസവ്ർ മകള 47

4 േറാസമ ആൻ്റണി മകള 45

5 സിസർ ആഗസ മകള 43

6 സിസർ െഡൽസി േമരി രാജി േസവ്ർ മകള 41

7 സിസർ ആഷന മകള 40
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 പയനര താലകില   പളിേങാം വിേലജില പളിേങാം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അസീസ സി എച്

,   ചാലവളപിൽ  ഹൗസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പളിേങാം വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി ൈസനബ ഹമീദ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-01-2004  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-9509 /2021 17-09-2021
 
 പയനര താലകില   മാടായി വിേലജിലപഴയങാടി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മജീബ റഹാൻ,

പളിവളപിൽ ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാടായി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മറിയമ എസ എൽ പി , , േബാധിപിച അേപക   മാടായി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    20-09-2019  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ ഹമീദ സേഹാദരി 70

2 ആയിഷ സേഹാദരി 63

3 അബൽ ഖാദർ സേഹാദരൻ 59

4 മതലിബ സേഹാദരൻ 58

5 റഷീദ സേഹാദരൻ 54

6 മറിയം െക   മരണെപട സേഹാദരൻ െമായവിൻെറ ഭാര് 57

7 സകരിയ െക   മരണെപട സേഹാദരൻ െമായവിൻെറ മകള 39

8 സിറാജദീൻ െക   മരണെപട സേഹാദരൻ െമായവിൻെറ മകന 35

9 ൈറഹാനത്   മരണെപട സേഹാദരൻ െമായവിൻെറ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയമ എസ എൽ പി ഭാര് 42

2 സമാഹ മജീബ മകള 20

3 സന മജീബ മകള 13

4 മൻസറ പി വി സേഹാദരി 49

5 മതിഉറഹാൻ പി വി സേഹാദരൻ 46

09th November 2021Revenue Department11771
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