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NOTICE

 
നമര:ജി 1 -10116/ 2021 08-10-2021
 
 പയനര താലകില   െവളര വിേലജില  കാറേമൽ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതനാഭൻ സി

െചറകേനൻ ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത പി വി , , േബാധിപിച അേപക   െവളര 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. 

 
നമര:ജി 1 -9852/ 2021 08-10-2021
 
  പയനര താലകില   െവളര വിേലജില   കേണാത് േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസഫ െക

സൈബദാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളര വിേലജില   പേരതനെറ മകള സൗദ െക എ , , േബാധിപിച അേപക   െവളര വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -9778/ 2021 08-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത പി വി ഭാര് 52

2 രാഹൽ പി വി മകന 27

3 രഹന പി വി മകള 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ ഭാര് 58

2 സൗദ െക എ മകള 43

3 ജസീറ െക എ മകള 40

4 ജസീൽ മകന 38
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  പയനര താലകില   െവളര വിേലജില   അനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാഗ്ം  എസ

പരേകാടതാഴത  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഭാസകരൻ പി ടി , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -9779/ 2021 08-10-2021
 
 പയനര താലകില   െവളര വിേലജില  െവളർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തമാൻ പി പി  ഐശ്ര

യ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഐശ്ര് വി പി , , േബാധിപിച അേപക   െവളര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-

07-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -9781/ 2021 08-10-2021
 
 പയനര താലകില   െവളര വിേലജില   െവളർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകൻ െക

കാരായി ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചിത എം , , േബാധിപിച അേപക   െവളര വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-2020 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാസകരൻ പി ടി ഭരതാവ 63

2 ഭാേഗ്ഷ ബി മകന 33

3 ബബിൻ ബി മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന വി പി ഭാര് 60

2 ഐശ്ര് വി പി മകള 23

16th November 2021Revenue Department12931
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നമര:ജി 1 -8999/ 2021 08-10-2021
 
  പയനര താലകില   കടനപളി വിേലജില  െചറവിേചരി  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി  പി

കാർത്ായനി  വടേക പതലത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടനപളി വിേലജില   പേരതയെട മകള വി പി ശാരദ , , േബാധിപിച അേപക

കകടനപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയന

ഒരാൾ മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം 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 -9004/ 2021 08-10-2021
 
  പയനര താലകില  കടനപളി വിേലജില കടനപളി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കളപരയിൽ

നാരായണൻ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടനപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഇ വി തമായി , , േബാധിപിച അേപക   കടനപളി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    22-02-1985  -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 -6497/ 2021 30-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിത എം ഭാര് 47

2 അർജിഷ എം മകള 21

3 അജിഷ എം െക മകള 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി പി ശാരദ മകള 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇ വി തമായി ഭാര് 69

2 ഇ വി രേമശൻ മകന 49

3 ഇ വി സേരശൻ മകന 47

4 ഇ വി രാേജഷ മകന 44

5 ഇ വി ശീജ മകള 40
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 പയനര താലകില   കറര വിേലജില കറർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇടതിെല വളപിൽ രാമൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കറര വിേലജില   പേരതനെറ മകന നടമറത് പേമാദ , , േബാധിപിച അേപക   കറര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2014  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നടമറത് കല്ാണി ഭാര് 71

2 നടമറത് വിേനാദ മകന 49

3 നടമറത് അനിത മകള 46

4 നടമറത് പേമാദ മകള 44
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-10502/2021 18-10-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതീഷ െക െക  െചറതാഴം േദശത

്  കഞിേകാേറാത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മാതാവ ജാനകി െക െക േബാധിപിച അേപക   െചറതാഴം വിേലജ

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

07-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-10498/2021 18-10-2021
 
 പയനര താലകില   െവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ െക വി  െവളർ േദശത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന സനീപ പി സി േബാധിപിച അേപക   െവളര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-03-2018-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:ജി1-10362/2021 18-10-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി കഞികണൻ  െചറതാഴം േദശത

് വടേകടത് ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ജിതിൻ വി േബാധിപിച അേപക   െചറതാഴം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജനനകി െക െക മാതാവ 67

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല പി സി ഭാര് -

2 സനപ കമാർ പി സി മകന -

3 സരിത പി സി മകള -

4 സനീപ പി സി മകന -
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അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-09-2019-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:ജി1-8947/2021 30-09-2021
 
 പയനര താലകില   ഏേഴാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണ കപേചരി  ഏേഴാം േദശത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ൈഹമ േവണ േബാധിപിച അേപക   ഏേഴാം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2021-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:ജി2-9750/2021 30-09-2021
 
 പയനര താലകില   കാേങാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദീപകമാർ ടി വി  കാേങാൽ േദശത

്  തളിയിൽ  വടേക  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് അനഷ എം െക േബാധിപിച അേപക   കാേങാല വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലതിക വി ഭാര് 52

2 ലികിൻ വി മകന 33

3 ജിതിൻ വി മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഹമ േവണ ഭാര് 42

2 അഹന േവണ മകള 13

3 േമധാവി െക മാതാവ 81

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനഷ എം െക ഭാര് 32

2 അവനിത പദീപ മകള 6
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നമര:ജി2-9777/2021 30-09-2021
 
  പയനര താലകില  തിരേമനി   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി  വർഗീസ  നരമ േദശത്

െകാനയൽ ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന െമേജാ  വർഗീസ േബാധിപിച  അേപക  തിരേമനി   വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-10342/2021 21-10-2021
 
 പയനര താലകില   െപരളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാമളവലി െക പി സൗഭാഗ്  െപരളം

േദശത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ െക കഞിരാമൻ േബാധിപിച അേപക   െപരളം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-10-2020-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:ജി2-9776/2021 30-09-2021
 
 പയനര താലകില   തിരേമനി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െജ മാതയ  തിരേമനി േദശത്

കരിേശരിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ലിേയാ മാതയ േബാധിപിച അേപക   തിരേമനി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-04-2015-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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െമേജാ വർഗീസ മകന 50

2 ബിെജാ വർഗീസ മകന 46

3 െമബി വർഗീസ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിരാമൻ െക ഭരതാവ 71

2 സിന െക പി മകള 42

3 ശീജ െക പി മകള 40

4 ശീന െക പി മകള 38
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-9775/2021 30-09-2021
 
 പയനര താലകില   തിരേമനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ പി എൻ  നരമ േദശത്

േപപതിയിൽ ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര്  രഗിണി  സേരനൻ േബാധിപിച അേപക   തിരേമനി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-11-2010-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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ മാതയ ഭാര് 64

2 സിയ സിബി മകള 43

3 മായ െക എം മകള 39

4 ലിേയാ മാതയ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഗിണി സേരനൻ ഭാര് 59

2 ദീപാേമാൾ പി എസ മകള 33

3 സബിൻ സേരനൻ മകന 27
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-8782/2021 08-10-2021
 
 പയനര താലകില   െവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി പഭാകരൻ  കേണാത് േദശത

് ഉതം നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ശ്ാമള വി േബാധിപിച അേപക   െവളര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-04-2020-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-8672/2021 13-10-2021
 
 പയനര താലകില   വയകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീജിത് ടി എം  വയകര േദശത് െതക

േ  മഠതിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ സേഹാദരൻ സജിത് ടി  എം േബാധിപിച അേപക   വയകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2021-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:ജി2-8488/2021 30-09-2021
 
 പയനര താലകില   െപരളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈവകത് ജാനകി അമ  െകാഴമൽ

േദശത്  ൈവകത്  ഹൗസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന ദിവാകരൻ േബാധിപിച അേപക   െപരളം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള വി ഭാര് 61

2 ധന് വി മകള 33

3 കിരൺ വി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിത് ടി എം സേഹാദരൻ 39
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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:ജി2-9784/2021 30-09-2021
 
 പയനര താലകില   ഏേഴാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ അമാടി  ഏേഴാം േദശത് ആരമ

ൻ ഹൗസിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് െക കാർത്ായനി േബാധിപിച അേപക   ഏേഴാം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-11-1992-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:ജി1-8946/2021 30-09-2021
 
  പയനര താലകില   ഏേഴാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകശവൻ പി വി  ഏേഴാം േദശത്

പണികൻ പറമിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന േസാമൻ പി വി േബാധിപിച അേപക   ഏേഴാം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-09-2020-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 പഭാകരൻ വി മകന 60

2 മേനാരമ മകള 58

3 ദിവാകരൻ വി മകന 55

4 േരണക വി മകള 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക കാർത്ായനി ഭാര് 71

2 െക സജാത മകള 50

3 െക സതി മകള 47

4 െക രമ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷല ബി മകള 60

2 രാജൻ പി മകന 59

3 പി സി േസാമൻ മകന 55
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നമര:ജി1-9851/2021 30-09-2021
 
 പയനര താലകില   െവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എ പതനാഭൻ  അനർ േദശത്

െതേക  കറനിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് െക കാർത്ായനി േബാധിപിച അേപക   െവളര വിേലജ

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

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:ജി1-9878/2021 06-10-2021
 
 പയനര താലകില   േകാേറാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതാടൻ പതിരകാൽ നാരായണൻ

മണിയറ േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് സാവിതി പി േബാധിപിച അേപക   േകാേറാം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-05-2007-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-9756/2021 30-09-2021
 
 പയനര താലകില   േകാേറാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ചനകടി  മണിയറ േദശത് െനല

്ലർ ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് എൻ െക ശീേദവി േബാധിപിച അേപക   േകാേറാം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-01-2021-ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി െക കാർത്ായനി ഭാര് 72

2 ടി െക രാജീവൻ മകന 54

3 ടി െക ജയശീ മകള 51

4 ടി െക രജനി മകള 46

5 ടി െക പകാശൻ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി പി ഭാര് 71

2 രമണി പി മകള 53

3 രജനി പി മകള 52

4 മേനാജൻ പി മകന 49
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മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-9755/2021 30-09-2021
 
 പയനര താലകില   േകാേറാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാർവതി െക  േകാേറാം േദശത്

പനയംനട ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള ബിനി െക േബാധിപിച അേപക   േകാേറാം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ    26-08-2020-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 എൻ െക ശീേദവി ഭാര് 60

2 എൻ െക ശീജ മകള 42

3 എൻ െക ശീജിത് മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി കഞിരാമൻ നമ്ാർ ഭരതാവ 78

2 ബിന െക െക മകള 49

3 ബീന െക മകള 46

4 ബിനി െക മകള 44
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1 -6498 / 2021 30-09-2021
 
 പയനര താലകില   കറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമൻ  കറർ േദശത് വണാരട വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കറര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദാകായണി െക വി , , േബാധിപിച അേപക   കറര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1 -7157 / 2021 30-09-2021
 
 പയനര താലകില   കറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അണചി ഖദീജ  കറർ േദശത്  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറര വിേലജില

പേരതയെട മകന അണചി അബൽ സലാം , , േബാധിപിച അേപക   കറര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2017 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട 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:ജി1 -8674 / 2021 30-09-2021
 
  പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ പി  െചറതാഴം േദശത്

പാടെതാടിയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറതാഴം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈഷജ പി , , േബാധിപിച അേപക

െചറതാഴം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദാകായണി െക വി ഭാര് 64

2 െഷർളി െക വി മകള 47

3 െഷറീന െക വി മകള 45

4 െഷറീത് െക വി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അണചി അബൽ സലാം മകന 46
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-07-2021  -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 -9522 / 2021 30-09-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാനിേചരി കഞിരാമൻ  മാനിേചരി

ഹൗസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറതാഴം വിേലജില   പേരതനെറ മകന െക പസാദ , , േബാധിപിച അേപക   െചറതാഴം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

28-09-2019 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി19527 / 2021 30-09-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകണൻ ഇ  െചറതാഴം േദശത്

കല്ാണി നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറതാഴം വിേലജില   പേരതനെറ മകന കേലഷ ഇ , , േബാധിപിച അേപക   െചറതാഴം 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പദമജ വി വി ഭാര് 65

2 ൈബജ പി മകന 45

3 ൈഷജ പി മകന 42

4 ഷീബ പി മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക മാധവി ഭാര് 78

2 െക സത്ൻ മകന 53

3 െക പകാശൻ മകന 50

4 െക പദീപൻ മകന 48

5 െക പസാദ മകന 46

6 െക പേമാദ മകന 43
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നമര:ജി1 -9531 / 2021 30-09-2021
 
 പയനര താലകില   െപരിേങാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഐ അബൾ ഹമീദ  െപരിേങാം

േദശത്  സൈബദ  മൻസിലിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിേങാം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൈബദ പി പി ,  ,  േബാധിപിച

അേപക   െപരിേങാം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-01-2021 -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:ജി1 -8466 / 2021 30-09-2021
 
 പയനര താലകില   െപരിേങാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കതർ രാഘവൻ  െപരിേങാം

േദശത് കതർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരിേങാം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശ്ാമള െക , , േബാധിപിച അേപക   െപരിേങാം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-12-2020  -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:ജി1-15140 / 2021 08-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കേലഷ ഇ മകന 40

2 ശില ഇ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ പി പി ഭാര് 58

2 ഷർമിന പി പി മകള 37

3 ഷാഹിദ പി പി മകന 33

4 നിഷാന പി പി മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള െക ഭാര് 59

2 ആശാമണി െക മകള 39

3 അഭിലാഷ െക മകന 36
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 പയനര താലകില   േകാേറാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വികമൻ നായർ  കാനായി േദശത

് െകാടകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാേറാം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വതല െക , , േബാധിപിച അേപക   േകാേറാം വിേലജ

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

07-2019  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1 -9521 / 2021 30-09-2021
 
 പയനര താലകില   എരമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ പി  േപരൽ േദശത് മന്ത്

ഹൗസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരമം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചനിക എം , , േബാധിപിച അേപക   എരമം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2021 -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 -9780 / 2021 13-10-2021
 
 പയനര താലകില   െവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിഷ നാരായണൻ വി  അനർ േദശത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െവളര വിേലജില   പേരതയെട ഭാര് തളസി എ െക പി , , േബാധിപിച അേപക   െവളര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന      21-06-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതല െക ഭാര് 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനിക എം ഭാര് 51

2 അശ്ിൻ ശീധർ എം മകന 29

3 ഐശ്ര് ശീധർ എം മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയനി എം എസ മാതാവ 68

2 തളസി എ െക പി ഭാര് 36
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3 താനഷ നാരായണൻ മകന 8

4 ആദിത് നാരായണൻ മകള 11
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-8797/2021 30-09-2021
 
 പയനര താലകില   േകാേറാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമൻ നായർ വി  കാനായി

േദശത്  പണർതം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന േമാഹനൻ സി എം േബാധിപിച അേപക   േകാേറാം വിേലജ

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

06-2021-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-9856/2021 06-10-2021
 
 പയനര താലകില  കടനപളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി പി സി  െചറവിേചരി േദശത

്  പാറകാട്  ചാലിൽ  ഹൗസിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട സേഹാദരി പി സി തമായി േബാധിപിച അേപക   കടനപളി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-07-2020-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലാകി സി എം ഭാര് 75

2 േമാഹനൻ സി എം മകന 52

3 രാജൻ സി എം മകന 50

4 ശശിധരൻ സി എം മകന 44

5 സതീശൻ സി എം മകന 42

6 സതി സി എം മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി സി പാർവതി സേഹാദരി 88

2 പി സി േഗാവിനൻ സേഹാദരി 78

3 പി സി തമായി സേഹാദരി 70

4 പി സി ലകി സേഹാദരി 68
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നമര:ജി1-9861/2021 06-10-2021
 
 പയനര താലകില   കടനപളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി വി കഞാതി അമ  കടനപളി

േദശത്  എടവൻ െവളവ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന വി വി പഭാകരൻ േബാധിപിച അേപക   കടനപളി  വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-9865/2021 06-10-2021
 
 പയനര താലകില   കടനപളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസ വി യ  ചനപര േദശത് സീനത

് മൻസിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന അബദൾ നാസർ നരിേകാടൻ  േബാധിപിച അേപക  കടനപളി  വിേലജ

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

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. 

5 പി സി കമലാകി സേഹാദരി 66

6 േഡാ. മേനാജ കമാർ പി വി മരണെപട സേഹാദരൻ പി
സി കഞപെൻറ

മകന 52

7 മായ പി വി    മരണെപട സേഹാദരൻ പി സി കഞപെൻറ മകള 49

8 മേഹഷ പി വി  മരണെപട സേഹാദരൻ പി സി കഞപെൻറ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി വി പഭാകരൻ മകന 66

2 വി വി േമാഹനൻ മകന 62

3 വി വി ബാലകഷൻ മകന 58

4 വി വി ശീധരൻ മകന 55

5 വി വി ശ്ാമള മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ ഖദീജ ഭാര് 64

2 അബദൾ ജലീൽ നരിേകാടൻ മകന 50

3 അബദൾ നാസർ നരിേകാടൻ മകന 47

4 സീനത് ബീവി എൻ മകള 45

5 അബദൾ ഹകീം എൻ മകന 43
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നമര:ജി1-6707/2021 06-10-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി രാേജഷ  െചറതാഴം േദശത്

ുേലാത്  വളപിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവക

ാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മാതാവ ലീല െക വി  േബാധിപിച അേപക   െചറതാഴം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല െക വി മാതാവ 68
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1 -1894 / 2021 21-10-2021
 
 പയനര താലകില   േകാേറാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക ചിണൻ നായർ  േകാേറാം

േദശത്  കലറ  െകാടാരതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാേറാം വിേലജില   പേരതനെറ മകള െക പി പതിനി , , േബാധിപിച അേപക

 േകാേറാം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-12-2008  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1 -10696 / 2021 18-10-2021
 
 പയനര താലകില   േകാേറാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക നാരായണൻ നായർ  കാനായ

ി േദശത് കലറ െകാടാരതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാേറാം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കല്ാണി പി െക , , േബാധിപിച അേപക

 േകാേറാം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1 -10700 / 2021 18-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പി പതിനി മകള 60

2 െക പി രാധ മകള 55

3 ബീന പി               മരണെപട മകൻ ബാലകഷെൻറ ഭാര് 52

4 ജിതിൻ ബാലകഷൻ     മരണെപട മകൻ ബാലകഷെൻറ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണി പി െക ഭാര് 70

2 സജിത പി െക മകള 45

3 അജിത പി െക മകള 41
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  പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ പി തങം  െചറതാഴം േദശത്

ഇരയാേങാട്  പനയനട വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറതാഴം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഇ പി അനിൽ , , േബാധിപിച അേപക

െചറതാഴം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1 -10345 / 2021 21-10-2021
 
  പയനര താലകില   മാടായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി െക  മാടായി േദശത്

െകാടാരതിൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാടായി വിേലജില   പേരതനെറ മകന പകാശൻ , ,  േബാധിപിച അേപക   മാടായി വിേലജ

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

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:ജി2 -10332 / 2021 21-10-2021
 
 പയനര താലകില   പളിേങാം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സി വർഗീസ  പളിേങാം േദശത

് െക സി വർഗീസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങമ വർഗീസ , , േബാധിപിച അേപക   െപരളം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

01-05-2014 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇ പി അനിത മകള 54

2 ഇ പി അനിൽ മകന 52

3 ഇ പി അഞന മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പകാശൻ െകാടാരതിൽ മകന 64

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

16th November 2021Revenue Department12951
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നമര:ജി1-8673 / 2021 20-10-2021
 
 പയനര താലകില   കരിെവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പേലരിവീടിൽ ജാനകി  കണാകടിയ

ൻ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കരിെവളര വിേലജില   പേരതയെട മകന സജിത്കമാർ പി  വി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക

കരിെവളര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2017  -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:ജി1-10134 / 2021 21-10-2021
 
 പയനര താലകില   കരിെവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എൻ കഷൻ നമതിരി  േകാടർ

നീലമന   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരിെവളര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ശീവിദ് െക എൻ , , േബാധിപിച അേപക   കരിെവളര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    29-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1 -10136 / 2021 21-10-2021
 

1 തങമ വർഗീസ ഭാര് 76

2 േജകബ െക വി മകന 56

3 മിനി വർഗീസ മകള 49

4 ബിജ വർഗീസ മകന 43

5 ലിനി വർഗീസ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിത്കമാർ പി വി മകളെട ഭർതാവ 45

2 ഇനേലഖ പി വി മകന 47

3 കണാകടിയൻ കരണാകരൻ ഭരതാവ 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി അനർജനം മാതാവ 91

2 ശാരദ ഭാര് 60

3 ശീകാന് െക എൻ മകന 36

4 ശീവിദ് െക എൻ മകള 36
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  പയനര താലകില   കരിെവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ വി  വി   വട്ൻ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കരിെവളര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സതി ടി  വി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക   കരിെവളര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-11-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1 -10145 / 2021 21-10-2021
 
 പയനര താലകില   വയകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ െക പി  കളതിൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വയകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  േജാളി  േജാസഫ ,  ,  േബാധിപിച അേപക   വയകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-11-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1 -10352 / 2021 21-10-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവി ഒ  െക  ഒഴികണതിൽ ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െചറതാഴം വിേലജില   പേരതയെട മകന പിേയഷ ഒ െക , ,  േബാധിപിച അേപക   െചറതാഴം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-01-2016 -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 സതി ടി വി ഭാര് 52

2 വരഷ ടി വി മകള 21

3 അകര ടി വി മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാളി േജാസഫ ഭാര് 55

2 ജീന േജാസഫ മകള 30

3 േജായൽ േജാസഫ മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പിേയഷ ഒ െക മകന 33

16th November 2021Revenue Department12953
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 1 -10350 / 2021 21-10-2021
 
 പയനര താലകില   പയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ യ െക  ഉേളാറ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പയനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സാജ എൻ , , േബാധിപിച അേപക   പയനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-07-2021  -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 -10495 / 2021 18-10-2021
 
 പയനര താലകില   െപരിേങാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ എ പനസ  നടവിെല പറമിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െപരിേങാം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിന പനസ , , േബാധിപിച അേപക   െപരിേങാം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-8941 / 2021 08-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത എൻ ഭാര് 59

2 സവിത വിനയ മകള 39

3 സനപ എൻ മകന 34

4 സാജ എൻ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ പനസ ഭാര് 77

2 സാറാമ അബഹാം മകള 53

3 അബ രഹാം എൻ പി മകന 51

4 ബിന പനസ മകന 47

5 േറാസമ പനസ മകള 45
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 പയനര താലകില   ഏേഴാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം പി മഹമദ മസഫ  ഏേഴാം േദശത

് ഷകീറാസ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഏേഴാം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷകീറ പി വി , , േബാധിപിച അേപക   ഏേഴാം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1 -9857 / 2021 08-10-2021
 
 പയനര താലകില   രാമനളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ റഹാൻ െക പി പി   രാമനളി

േദശത്  െകാവപറം  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനളി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഫൗസിയ ഇ എം പി , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-07-2021  -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 -5417 / 2021 08-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാകീറ പി വി ഭാര് 52

2 മബശിറാബി പി വി മകള 32

3 മസബിഹ മസഫ മകള 24

4 നർ അഹമദ എം പി സേഹാദരൻ 60

5 ഹമദ എം പി സേഹാദരൻ 66

6 ഇബാഹിംകടി എം പി സേഹാദരൻ 57

7 ഖദീജ എം പി സേഹാദരി 70

8 നസീറബീവി എം പി സേഹാദരി 54

9 റസിയബീവി എം പി സേഹാദരി 72

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ ഇ എം പി ഭാര് 65

2 ഇഖബാൽ ഇ എം പി മകന 49

3 സാജിത ഇ എം പി മകള 44

4 ഫൗസിയ ഇ എം പി മകള 42

5 ഫാതിമ ഇ എം പി മകള 39

6 ഷഫാന ഇ എം പി മകള 34
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 പയനര താലകില   കാേങാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ പി െക പി  കാേങാൽ

േദശത് പടവത് കിഴേകപരയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേങാല വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി കദീജ പി െക പി , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-05-2013  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-10131 / 2021 08-10-2021
 
 പയനര താലകില   മാടായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേഷാതമൻ ബി  മടായി േദശത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മാടായി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീജിത് ബാബ ബി ,  ,  േബാധിപിച അേപക   മാടായി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-02-2019 -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:ജി1 -10133 / 2021 08-10-2021
 
  പയനര താലകില   കരിെവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമ എ  അപ്ാൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കരിെവളര വിേലജില    മകന േമാഹനൻ െക , , േബാധിപിച അേപക   കരിെവളര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-10-2016  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ പി െക പി സേഹാദരി 65

2 ഇബാഹിം പി െക പി സേഹാദരൻ 61

3 മിസിരിയ െക  മരണെപട സേഹാദരൻ കാസിമിൻറ ഭാര് 60

4 െസൗദ െക    മരണെപട സേഹാദരൻ കാസിമിൻറ മകള 37

5 ജസീറ െക    മരണെപട സേഹാദരൻ കാസിമിൻറ മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാലതി െക ടി ഭാര് 67

2 ശീജിത്ബാബ ബി മകന 37

3 ജിഷ ജിത് ബി മകന 32
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നമര:ജി1 -9304 / 2021 08-10-2021
 
  പയനര താലകില   െപരളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീേദവി െക  െകാഴമൽ േദശത്

കേണാത് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരളം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ കമലാകൻ ടി െക , , േബാധിപിച അേപക   െപരളം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന       12-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1 -10117 / 2021 08-10-2021
 
 പയനര താലകില   െപരളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവകമാർ എം  െപരളം േദശത് കനമ

ൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഷലത െക , , േബാധിപിച അേപക   െപരളം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-

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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തമായി െക മകള 65

2 ശാന െക മകള 58

3 ശ്ാമള െക മകള 57

4 േമാഹനൻ െക മകന 54

5 ബാബ െക മകന 48

6 സനിത െക മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലാകൻ ടി െക ഭരതാവ 47

2 അനന് െക മകള 12

3 അഭിമനയ െക മകന 9

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷലത െക ഭാര് 49

2 ശരതകമാർ െക മകന 25

3 സനതകമാർ െക മകന 23

4 വനിത െക മകള 21
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നമര:ജി1-9307 / 2021 08-10-2021
 
 പയനര താലകില   െപരളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വല്ത് കഞപൻ  െപരളം േദശത്

വല്ത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മാധവി  പി ,  ,  േബാധിപിച അേപക   െപരളം വിേലജ

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

01-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവി പി ഭാര് 63

2 മഞഷ വി പി മകള 36
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NOTICE

 
നമര:ജി1-9874/2021 06-10-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ പി വി  െചറതാഴം േദശത്

പടവൻമാര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ എൻ, േബാധിപിച അേപക   െചറതാഴം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    04-05-2021-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:ജി1-9873/2021 06-10-2021
 
  പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ െക  െചറതാഴം േദശത്

കപേചരി ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന അതൽ െക േബാധിപിച അേപക   െചറതാഴം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    22-08-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-5749/2021 30-09-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക രാഘവൻ  െചറതാഴം േദശത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന ടി  െക ശീകമാർ േബാധിപിച അേപക   െചറതാഴം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2001-ല മരണെപടതായം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ എൻ ഭാര് 40

2 കാർതിക എൻ മകള 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവി െക മാതാവ 85

2 സധ വി ഭാര് 45

3 അതൽ െക മകന 21
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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:ജി1-9747/2021 30-09-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ നമതിരി െക എസ  െചറതാഴ

ം േദശത് കിഴെക സം ബാണഇലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് സൗമിനി പി ഇ േബാധിപിച അേപക   െചറതാഴം വിേലജ

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

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:ജി1-9748/2021 30-09-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മപെൻറകത് അൈസനാർ  െചറതാഴ

ം  േദശത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന മഹമദ അനസ എസ  േബാധിപിച അേപക   െചറതാഴം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി െക സേരാജിനി ഭാര് 71

2 ടി െക ശീലത മകള 52

3 ടി െക നിഷ മകള 48

4 ടി െക ബിന മകള 44

5 ടി െക ശീകമാർ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗമിനി പി ഇ ഭാര് 47

2 ശീവിദ് െക എസ മകള 22

3 ഈശ്രൻ നമതിരി െക എസ മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞാമിന എസ ഭാര് 58

2 ഹസീന എസ മകള 37
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നമര:ജി1-9876/2021 06-10-2021
 
 പയനര താലകില   എരമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ എ െക  മാതമംഗലം േദശത

് എ െക എസ ആമിന മൻസിലിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന അബദൾ റഷീദ മീതെല പരയിൽ േബാധിപിച അേപക

എരമം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-10-2020-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:ജി1-9309/2021 06-10-2021
 
 പയനര താലകില   എരമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാറ  എരമം േദശത് കിഴേക വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന കിഴേക വീടിൽ കഞിരാമൻ േബാധിപിച അേപക   എരമം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    14-02-2016-ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി 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:ജി2-9773/2021 30-09-2021
 
 പയനര താലകില   െകാഴമൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കപണകാൽ സകമാരൻ  െകാഴമ

ൽ േദശത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

3 ജസീന എസ മകള 36

4 മഹമദ അനസ എസ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞാമിന മീതെല പരയിൽ ഭാര് 76

2 ൈസബനീസ  മീതെല പരയിൽ മകള 55

3 ൈഖറനീസ  മീതെല പരയിൽ മകള 52

4 അബദൾ റഷീദ  മീതെല പരയിൽ മകന 49

5 സാജിത  മീതെല പരയിൽ മകള 47

6 താഹിറ  മീതെല പരയിൽ മകള 45

7 നയീമ  മീതെല പരയിൽ മകള 40

8 ഫസീല  മീതെല പരയിൽ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കിഴേക വീടിൽ കഞിരാമൻ മകന 67
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സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന സഭാഷ യ െക േബാധിപിച  അേപക  െകാഴമൽ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-12-2018-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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി യ െക ഭാര് 61

2 സഭാഷ യ െക മകന 40

3 സഭിത യ െക മകള 36
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-10415 / 2021 18-10-2021
 
  പയനര താലകില   എരമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തമാൻ ഇ എൻ  േപരൽ േദശത്

എളമിലാൻ നലൻ കണി  വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരമം വിേലജില   പേരതനെറ മകള നിമിഷ തമാൻ , , േബാധിപിച അേപക

എരമം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-04-2017  -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:ജി1-10357 / 2021 18-10-2021
 
 പയനര താലകില   േകാേറാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമൻ െക വി  േകാേറാം

േദശത്  കനാെല  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാേറാം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജയ െക , , േബാധിപിച അേപക

േകാേറാം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2021  -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:ജി1-10497 / 2021 18-10-2021
 
 പയനര താലകില   െപരിേങാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ ടി പി  െപരിേങാം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമകമാരി എം പി ഭാര് 54

2 പതിഷ എം പി മകള 34

3 നിമിഷ തമാൻ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി െക ഭാര് 69

2 സജയ െക മകന 39

3 സര് െക മകള 36
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േദശത് തശമംഗലത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരിേങാം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാഗിണി എം എ , , േബാധിപിച അേപക   െപരിേങാം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന       11-07-2021  -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:ജി1-10358 / 2021 18-10-2021
 
 പയനര താലകില   േകാേറാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതനാഭൻ വി വി  കാനായി േദശത

് വയൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാേറാം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബാലാമണി െക വി , , േബാധിപിച അേപക   േകാേറാം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന       06-03-2021  -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 -10503/2021 18-10-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ െപരിയാടൻ  െകായാട ,

െചറതാഴം േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറതാഴം വിേലജില   പേരതനെറ മകന രതീഷ ടി വി , , േബാധിപിച അേപക   െചറതാഴം വിേലജ

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

09-2002 -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 രാഗിണി എം എ ഭാര് 52

2 ഗിനീഷ ടി ജി മകന 34

3 ഗിേജഷ ടി ജി മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലാമണി െക വി ഭാര് 63

2 ഷാജ െക വി മകള 43

3 ൈഷനി െക വി മകള 41

4 ഷിജ െക വി മകന 39
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നമര:ജി1 -8681 / 2021 03-09-2021
 
 പയനര താലകില   മാടായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബറഹിമാൻ എ വി  പതിയങാടി േദശത

് പനകാൽ ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാടായി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈസനൽ ആബിദ പി , , േബാധിപിച അേപക   മാടായി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    06-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-10130 / 2021 08-10-2021
 
 പയനര താലകില   മാടായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കേലൻ കാഞിരാടി  മാടായി േദശത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മാടായി വിേലജില   പേരതനെറ മകള കൗസല് കേലൻ , , േബാധിപിച അേപക   മാടായി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവി ടി വി ഭാര് 57

2 രതീഷ ടി വി മകന 34

3 അശ്തി ടി വി മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞാമിന പി ഭാര് 58

2 റാസിക് പി മകന 41

3 ആരിഫ പി മകള 40

4 അബള പനകൻ മകന 35

5 അബൾ സലാം പി മകന 34

6 ആബിദ പി മകള 32

7 സാഹിദ പനകൻ മകള 28

8 അമീർ പി മകന 26

9 ൈസനൽ ആബിദ പി മകന 20

10 പനകൻ റാഷിദ പി മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജൻ െക മകന 69
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2 വിജയൻ െക മകന 66

3 സകമാരൻ െക മകന 63

4 െക അേശാകൻ മകന 58

5 കൗസല് കേലൻ മകള 56

6 സേരഷ കേലൻ മകന 53

7 ബിന െക മകള 42

8 സീന വി           മരണെപട മകൻ സദാനനൻ െകയെട മകള 47

9 ഷീജ വി           മരണെപട മകൻ സദാനനൻ െകയെട മകള 45

10 േസത െക          മരണെപട മകൻ സദാനനൻ െകയെട മകള 41

11 സിൻജ െക         മരണെപട മകൻ സദാനനൻ െകയെട മകള 34
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-9754/2021 30-09-2021
 
 പയനര താലകില   കാേങാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമൻ െക വി  കാേങാൽ

േദശത്  കനാെല  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ശശി െക വി േബാധിപിച അേപക   കാേങാല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-

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:ജി1-9298/2021 30-09-2021
 
  പയനര താലകില   കരിെവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ടി  പി  അബദൾ ലതീഫ

കരിെവളർ ഇശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് റഹത് ടി െക േബാധിപിച അേപക   കരിെവളര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2021-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:ജി1-10146/2021 08-10-2021
 
 പയനര താലകില   കഞിമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണൻ പി വി  കഞിമംഗലം േദശത

് പതിയ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് മീനാകി െക േബാധിപിച അേപക   കഞിമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി െക വി ഭാര് 73

2 ശശി െക വി മകന 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഹത് ടി െക ഭാര് 54

2 ആരിഫ ടി െക മകള 32

3 എം ടി പി അബദൾ റഹാൻ സേഹാദരൻ 70
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 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2021-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:ജി1-10144/2021 08-10-2021
 
 പയനര താലകില   കഞിമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ െക പി  കഞിമംഗലം

േദശത് െകാടകൽ പതിയ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ശ്ാമള െക േബാധിപിച അേപക   കഞിമംഗലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-

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:ജി1-10143/2021 08-10-2021
 
  പയനര താലകില   കഞിമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചായികളങര കഞമ

കഞിമംഗലം േദശത്  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള സനിത സി വി  േബാധിപിച അേപക   കഞിമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2010-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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീനാകി െക ഭാര് 61

2 സധീഷ െക മകന 42

3 രതീഷ െക മകന 40

4 സേമഷ െക മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമംല െക ഭാര് 57

2 സന് െക മകള 35

3 ശ്ാംചനൻ െക മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിത സി വി മകള 52
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നമര:ജി1-10141/2021 08-10-2021
 
 പയനര താലകില   കഞിമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഗിണി സി വി  കഞിമംഗലം

േദശത് ചാലിെല വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള സനിത സി  വി  േബാധിപിച  അേപക   കഞിമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   14-09-2019-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-10123/2021 08-10-2021
 
 പയനര താലകില   കഞിമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരൻ െക െക  കഞിമംഗലം

േദശത് െകാളങരത് ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ചനമതി പി ടി േബാധിപിച അേപക   കഞിമംഗലം വിേലജ

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

12-2016-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:ജി1-10118/2021 08-10-2021
 
 പയനര താലകില   കഞിമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി  കഞിമംഗലം േദശത്

പറമത് ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന സജിത് എൻ, േബാധിപിച അേപക   കഞിമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 12-12-1994-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 സനിത സി വി മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനമതി പി ടി ഭാര് 50

2 ദീപി പി ടി മകള 26

3 ശീഹരി പി ടി മകള 23
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നമര:ജി1-7802/2021 08-10-2021
 
 പയനര താലകില   കഞിമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ െക നമ്ാർ  കഞിമംഗലം

േദശത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര്  ലീന നമ്ാർ േബാധിപിച അേപക   കഞിമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-10-2020-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിത് എൻ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീന നമ്ാർ ഭാര് 47

2 ആതിര രാജൻ നമ്ാർ മകള 28

3 നവമി നമ്ാർ മകള 21
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