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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 1 -9860/ 2021 28-10-2021
 
 പയനര താലകില   കടനപളി  വിേലജില കടനപളി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരമനകാര

ൻ കരണാകരൻ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടനപളി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മാധവി പി വി , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    09-07-2021  -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 -11379/ 2021 27-10-2021
 
 പയനര താലകില   െവളര വിേലജില െവളർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിപാറ െക  കീേനര

ി  ഹൗസിൽ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളര വിേലജില   പേരതയെട മകന ബാലകഷൻ കീേനരി , , േബാധിപിച അേപക   െവളര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശിയായി  താെഴ  പറയന  ഒരാൾ

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 -11377/ 2021 27-10-2021
 
 പയനര താലകില   െവളര വിേലജില െവളർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി പഭാകരൻ നായനാർ

 കാവണാൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധ പഭാകരൻ നായനാർ , , േബാധിപിച അേപക   െവളര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവി പി വി ഭാര് 57

2 ശീകല പി വി മകള 36

3 ശീേജഷ പി വി മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലകഷൻ കീേനരി മകന 64
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വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-06-2021  -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:ജി 1 -11182/ 2021 30-10-2021
 
 പയനര താലകില   ആലപടമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എം മാധവൻ നമീശൻ  മകാലി പി

ഒ മാതിൽ എന സലത് ഹരിതം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലപടമ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന െക എം ഉണികഷൻ , , േബാധിപിച

അേപക   ആലപടമ് 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:ജി 1 -9862/ 2021 28-10-2021
 
  പയനര താലകില   കടനപളി വിേലജില കടനപളി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി

കാർത്ായനി   കഞങാടൻ  പടിഞാെറ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  കടനപളി  വിേലജില   പേരതയെട മകന െക പി സേരനൻ

, , േബാധിപിച അേപക   കടനപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    22-12-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശിയായി  താെഴ  പറയന  ഒരാൾ  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 രാധ പഭാകരൻ നായനാർ ഭാര് 66

2 പസീത നായനാർ മകള 42

3 ശരത ബാബ നായനാർ മകന 41

4 ഐശ്ര് നായനാർ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക എം ശ്ാമള മകള 62

2 െക എം ഉണികഷൻ മകന 59

3 െക എം രാധാമണി മകള 56

4 െക എം വിലാസിനി മകള 53

5 െക എം ശശികല മകള 50
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നമര:ജി 1 -11567/ 2021 28-10-2021
 
 പയനര താലകില   െപരിേങാം വിേലജില െപരിേങാം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാജ െക

മാതയ   കവകേനൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിേങാം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനി െസബാസ്ൻ , , േബാധിപിച

അേപക   െപരിേങാം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -11387/ 2021 28-10-2021
 
 പയനര താലകില   കടനപളി വിേലജില കടനപളി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണിയാൽ മാധവ

ി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടനപളി  വിേലജില   പേരതയെട മകള ലത െക , , േബാധിപിച അേപക   കടനപളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -9864/ 2021 28-10-2021
 
 പയനര താലകില   കടനപളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞികണൻ  കേണാനാർ എന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പി സേരനൻ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി െസബാസ്ൻ ഭാര് 43

2 ആൻ മരിയ മേനാജ മകള 9

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഭാകരൻ െക മകന 57

2 നളിനി െക മകള 53

3 ഗീത െക മകള 50

4 ലത െക മകള 47

5 ശീജിത് (മരണെപട മകൻ ശീധരെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 37

6 സരിത (മരണെപട മകൻ ശീധരെൻറ മകൾ ) പൗതി 31
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ന  സലത്  കറവത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടനപളി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന െക വി ബാലകഷൻ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2013  -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:ജി 1 -9863 / 2021 28-10-2021
 
 പയനര താലകില   കടനപളി  വിേലജില കടനപളി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമൻ

നമ്ാർ  ൈകപത് പടിഞാെറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടനപളി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഉണികഷൻ ഇ പി , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-02-2019  -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 1 -857/ 2021 28-10-2021
 
 പയനര താലകില  കടനപളി  വിേലജില കടനപളി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകി പി വി

പതിയ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന രവീനൻ ടി വി , , േബാധിപിച അേപക   കടനപളി  വിേലജ ഓഫീസര

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക വി ബാലകഷൻ മകന 70

2 െക വി കഞികണൻ മകന 66

3 െക വി േമാഹനൻ മകന 64

4 െക വി രാജൻ മകന 62

5 ചനവലി െക വി മകള 58

6 നളിനി െക വി മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉണികഷൻ ഇ പി മകന 58

2 േമാഹനൻ ഇടവൻ പടികൽ മകന 55

3 ലളിത ദിവാകരൻ നമ്ാർ മകള 51

4 സേരഷ കഞിരാമൻ നായർ മകന 48

5 രവീനൻ ഇ പി മകന 44

6 മധസദനൻ ഇ പി മകന 42
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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 രവീനൻ ടി വി മകന 58

2 ശീധരൻ മകന 56
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 1 -11380/ 2021 26-10-2021
 
 പയനര താലകില   കടനപളി വിേലജില കടനപളി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞികണൻ

കനതപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ൈശലജ െക പി , ,  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-10-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -11378/ 2021 26-10-2021
 
 പയനര താലകില   െവളര വിേലജില കേണാത് േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നഫീസ പി പി

ജർമീസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളര വിേലജില   പേരതയെട മകള ശറഫനീസ പി പി , , േബാധിപിച അേപക   െവളര വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -11183/ 2021 26-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈശലജ െക പി ഭാര് 55

2 ശീകല െക പി മകള 36

3 ശീവിദ് െക പി മകള 33

4 ശീജിത് െക പി മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മനാറനീസ പി പി മകള 69

2 അബൾ റഹമാൻ പി പി മകന 67

3 അബൾ സതാർ പി പി മകന 65

4 അഷറഫ പി പി മകന 63

5 ശറഫനിസ പി പി മകള 58

15190 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
 പയനര താലകില   െവളര വിേലജില െവളർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീഫാതിമ എ  അയാ

ർ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളര വിേലജില   പേരതയെട മകള റംല എ , , േബാധിപിച അേപക   െവളര വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-2018 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -11191/ 2021 26-10-2021
 
  പയനര താലകില   എരമം വിേലജില മാതമംഗലം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത്ായനി

നാലപരപാടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരമം വിേലജില   പേരതയെട മകന എൻ പി ബാലേഗാപാലൻ , , േബാധിപിച അേപക   എരമം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-05-2016  -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. 

 
നമര:ജി 1 -11173/ 2021 26-10-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില െചറതാഴം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ

കനമൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റംല എ മകള 43

2 റാബിയ ആയാർ മകള 61

3 ജമീല എ മകള 55

4 മഹമദ അലി അയർ മകന 60

5 അബൾ ഷകർ എ മകന 59

6 അബൾ ജബാർ എ മകന 53

7 നസീമ എ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ പി ബാലേഗാപാലൻ മകന 69

2 എൻ പി യേശാദ മകള 66

3 എൻ പി േദവി മകള 62

4 എൻ പി ഭാർഗവൻ മകന 60

5 എൻ പി ശങര നാരായണൻ മകന 57
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സർടിഫികറിനായി   െചറതാഴം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണി െക പി വി , , േബാധിപിച അേപക   െചറതാഴം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-09-2016  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -10809/ 2021 30-10-2021
 
 പയനര താലകില   െപരളം വിേലജില െപരളം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചറേകാണത് രാമൻ

െചറേകാണത്  ഹൗസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരളം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ശ്ാമള ഇ , ,  േബാധിപിച അേപക

െപരളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-12-2019  -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 -11283/ 2021 30-10-2021
 
  പയനര താലകില   കാേങാല വിേലജില കാേങാൽ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞപൻ

െചമേഞരി  െകാകൻ  മഠതിൽ   ഉതം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേങാല വിേലജില   പേരതനെറ മകന മിഥൻ െക വി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി െക പി വി ഭാര് 57

2 ൈഷജ െക പി വി മകള 41

3 സജിത െക പി വി മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി ഇ മകള 65

2 യേശാദ ഇ മകള 62

3 േവണേഗാപാൽ ഇ മകന 59

4 രാധ ഇ മകള 56

5 ചനമതി ഇ മകള 52

6 ശ്ാമള ഇ മകള 49

7 ഉഷ ഇ മകള 46
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -11282/ 2021 30-10-2021
 
 പയനർ  താലകില   കാേങാല വിേലജില കാേങാൽ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ കമാ

ർ  നമ്ാർ  എം  പി   മാവിലപതായപരയിൽ  ഹൗസിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേങാല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രജല എസ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-04-2021 -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:ജി 2 -11275/ 2021 30-10-2021
 
  പയനര താലകില   കാേങാല വിേലജില കാേങാൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി  െക

േഗാവിനൻനായർ   െതനകനത്  കനിയർ  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേങാല വിേലജില   പേരതനെറ മകന പി ടി േസതനാഥ ,

, േബാധിപിച അേപക   കാേങാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2015 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയലക്മി െക വി ഭാര് 59

2 മിഥൻ െക വി മകന 32

3 ഉണികഷൻ െക വി മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രജല എസ ഭാര് 47

2 േനഹൽ എസ നമ്ാർ മകന 21

3 നിഹാരിക എസ നമ്ാർ മകള 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി ടി ബാലാമണി ഭാര് 70

2 പി ടി ശീകമാരി മകള 47

3 പി ടി വിേനാദ കമാർ മകന 45

4 പി ടി േസതനാഥ മകന 43
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നമര:ജി 2 -11201/ 2021 30-10-2021
 
 പയനര താലകില   വയകര വിേലജില വയകര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ സി േജാൺ

പാലമടിൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വയകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനമ വർഗീസ , , േബാധിപിച അേപക   വയകര വിേലജ

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

05-2017  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനമ വർഗീസ ഭാര് 58

2 ജീേമാൾ വർഗീസ മകള 38

3 ജിേജാ സി വർഗീസ മകന 36
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നമര:ജി2-10704/2021 26-10-2021
 
 പയനര താലകില   മാടായി വിേലജില   പതിയങാടി േദശത്താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജേറാം കേലൻ,

കേലൻ ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാടായി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമബിൾ െജേറാം ,  േബാധിപിച അേപക   മാടായി വിേലജ

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

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:ജി1-11027/ 2021 21-10-2021
 
 പയനര താലകില   േകാേറാം വിേലജില മണിയറ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതനാഭൻ ടി

െതകിനിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാേറാം വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിഷാന് ടി , േബാധിപിച അേപക   േകാേറാം വിേലജ

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

05-2020 -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:ജി1-11026/2021 21-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമബിൾ െജേറാം ഭാര് 63

2 പവീൺ കമാർ മകന 41

3 വിപിൻ െജേറാം മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത ടി ഭാര് 62

2 ഉഷ ടി മകള 38

3 നിഷ ടി മകള 36

4 നിഷാന് ടി മകന 32
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  പയനര താലകില   േകാേറാം വിേലജില   മണിയറ  േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ

നമതിരി എം പി, മണിയറ െപരിേങാടിലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ഗിരീഷ ശർമ എം പി , , േബാധിപിച അേപക   േകാേറാം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    14-07-2019  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-7143/2021 22-10-2021
 
 പയനര താലകില   െവളര വിേലജില കേണാത് േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി സി ടി

ചേനര െതെക വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള പഷജ സി ടി  , േബാധിപിച അേപക   െവളര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-12-2019  -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:ജി1-7575/2021 23-10-2021
 
 പയനര താലകില   കഞിമംഗലം വിേലജില കഞിമംഗലം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലാക

ി അമ െക,    ടി  സി ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന െക വിേനാദ  , േബാധിപിച അേപക   കഞിമംഗലം വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി എം പി ഭാര് 65

2 സഷമ എം പി മകള 42

3 സന് എം പി മകള 38

4 ഗിരീഷ ശർമ എം പി മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി ടി  പഷജ മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ജി1-11171/2021 23-10-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില െചറതാഴം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യേശാദ പി പി

പടിഞാെറ പരയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട സേഹാദരൻ പി പി ബാലൻ , േബാധിപിച അേപക   െചറതാഴം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-02-2019 -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:ജി1-11172/ 2021 23-10-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില െചറതാഴം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിഷണ നമതിരി പി

,   െപരമയിലം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന േഗാവിനൻ പി  ,   േബാധിപിച അേപക   െചറതാഴം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-03-2021 -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:ജി 1-10695/2021 23-10-2021
 

1 െക ഗിരിജ മകള 69

2 െക രമ മകള 62

3 െക ഹരിദാസ മകന 60

4 െക ജയ മകള 56

5 െക വിേനാദ മകന 53

6 അരൺ കമാർ പി എം (മരണെപട മകൻ േവണേഗാപാലൻെറ
മകൻ)

പൗതൻ 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി പി നാരായണി സേഹാദരി 77

2 പി പി ബാലൻ സേഹാദരൻ 72

3 പി പി കമലാകി സേഹാദരി 67

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി പി ഭാര് 61

2 േഗാവിനൻ പി മകന 40

3 സാവിതി പി വി മകള 39

4 ഗായതി പി മകള 36
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 പയനര താലകില   െവളര വിേലജില  െവളർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ ജബാർ വി പ

ി  അഞങാടി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള അഫസാന െക , േബാധിപിച അേപക   െവളര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2019  -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 റഷീദ െക ഭാര് 59

2 അസലം െക മകന 41

3 അഫസൽ െക മകന 38

4 അഫസാന െക മകള 35

5 അജമൽ െക മകന 33
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 2 .4897 / 2021 25-10-2021
 
  പയനര താലകില   വയകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവദാസൻ  വയകര േദശത്

േദവദാസൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വയകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീനാഥ  സി വി , , േബാധിപിച അേപക   വയകര വിേലജ

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

07-2018  -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 2 . 11284 / 2021 30-10-2021
 
 പയനര താലകില   കാേങാല വിേലജില  കാേങാൽ  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞികണൻ

വി  വി  ,  വടേക  വളപിൽ  ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേങാല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജാത  പി ,   േബാധിപിച അേപക

കാേങാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കൗസല്  സി പി    (ആദ് ഭാര്  സരസ്തിയിലണായ മകൾ )മകള 60

2 േഗാവിനൻ കടി  സി പി  (ആദ് ഭാര്  സരസ്തിയിലണായ
മകൻ )

മകന 58

3 ശിവദാസൻ  സി പി  (ആദ് ഭാര്  സരസ്തിയിലണായ മകൻ
)

മകന 56

4 സത്ഭാമ  സി പി  (ആദ് ഭാര്  സരസ്തിയിലണായ മകൾ ) മകള 53

5 ഗീതാമണി  സി വി   (രണാം  ഭാര്  പതാവതിയിലണായ
മകൾ )

മകള 50

6 വസനകമാരി  സി വി   (രണാം  ഭാര്  പതാവതിയിലണായ
മകൾ )

മകള 48

7 രാജ  സി വി   (രണാം  ഭാര്  പതാവതിയിലണായ  മകൻ ) മകന 46

8 ൈഷല  സി വി   (രണാം  ഭാര്  പതാവതിയിലണായ  മകൾ
)

മകള 44

9 അനരാഗ  സി വി   (രണാം  ഭാര്  പതാവതിയിലണായ
മകൻ )

മകന 41

10 സന്  സി വി   (രണാം  ഭാര്  പതാവതിയിലണായ  മകൾ
)

മകള 39

11 ശീനാഥ  സി വി    (രണാം  ഭാര്  പതാവതിയിലണായ  മകൻ
)

മകന 37
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-04-2018  -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. 

 
നമര:ജി 2 .11281 / 2021 30-10-2021
 
  പയനര താലകില   കാേങാല വിേലജില കാേങാൽ  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാടൂർ

ശാരദ , േരണ നിവാസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാേങാല വിേലജില   പേരതയെട മകള െക വി  േരണക  ,   േബാധിപിച അേപക   കാേങാല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    15-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 .  11276 / 2021 30-10-2021
 
  പയനര താലകില   കാേങാല വിേലജില കാേങാൽ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷീബ െക

, കനമൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാേങാല വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ മധ  െക പി ,  േബാധിപിച അേപക   കാേങാല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-11-2020  -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 സജാത  പി ഭാര് 50

2 േദവദത്  പി മകന 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക വി  േരണക മകള 64

2 ഗിരിജ െക  വി മകള 60

3 െക വി പവിതൻ മകന 056

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മധ െക പി ഭരതാവ 53
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നമര:ജി 2 . 10808 / 2021 30-10-2021
 
 പയനര താലകില  പളിേങാം വിേലജില പളിേങാം  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകറിയ  ടി  എ ,

 െതേകടത്  ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളിേങാം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഭിലാഷ  ടി  സകറിയ , , േബാധിപിച അേപക

പളിേങാം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-2018  -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. 

 
നമര:ജി 2 . 11184 / 2021 30-10-2021
 
 പയനര താലകില   വയകര വിേലജില  വയകര േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി െക  കരണാകരൻ

,  െചങഴേശരിയിൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വയകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സരസമ ,  േബാധിപിച അേപക

വയകര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2021  -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 . 11280 / 2021 30-10-2021
 
  പയനര താലകില   െപരിനട വിേലജില തവിടിേശരി  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തമായി

, പതിയടവൻ  ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരിനട വിേലജില   പേരതനെറ മകള ബിന പി ,  േബാധിപിച അേപക   െപരിനട വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ  സകറിയ ഭാര് 64

2 അഭിലാഷ  ടി  സകറിയ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസമ ഭാര് 68

2 ശീലത  സി െക മകള 47

3 ശീേലഖ  സി െക മകള 45
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 . 8241 / 2021 29-10-2021
 
 പയനര താലകില   പയനര വിേലജില  പയനർ  േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി  േഗാവിനൻ

,  പേനാടതിൽ   ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പയനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിേനാദ  െക പി ,  േബാധിപിച അേപക

പയനര 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന  പി മകള 42

2 വിേനാദ  കമാർ  പി മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വനജ  െക പി ഭാര് 63

2 മേനാജ  െക പി മകന 43

3 വിേനാദ  െക പി മകന 40
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 2 . 11196 / 2021 30-10-2021
 
 പയനര താലകില   മാടായി വിേലജില  പതിയങാടി  േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം  മഹമദ

കഞി  ,  അമീർ   മൻസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാടായി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഉമർ  ഫാറഖ ,  േബാധിപിച അേപക

മാടായി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2021  -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 2 . 11198 / 2021 30-10-2021
 
 പയനര താലകില   മാടായി വിേലജില  െവങര  േദശത്   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  യേശാദ ടി , െതക

ൻ  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാടായി വിേലജില   പേരതയെട മകള ഷീജ  ടി ,  േബാധിപിച അേപക   മാടായി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-12-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബി  ൈഖറനീസ ഭാര് 71

2 ഹലീമ  ബിലാവിനകത് മകള 54

3 ഉമർ  ഫാറഖ മകന 47

4 മറിയം  ജമീല മകള 45

5 അമീറദീൻ  ബിലാവിലകത് മകന 43

6 തബഷീർ  അബദള മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി  ഷീബ മകള 45

2 ടി  ഷീജ മകള 44

3 ടി  ഷീന മകള 39

4 ടി ദീപ മകള 34

5 ടി  ദിവ് മകള 30

30th November 2021Revenue Department15203
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നമര:ജി 2 . 11199 / 2021 30-10-2021
 
 പയനര താലകില   മാടായി വിേലജില  പതിയങാടി  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാളമൻ വി ,

വിലകിയൻ  ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാടായി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലൗലി  േസാളമൻ ,  േബാധിപിച അേപക   മാടായി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതി ല ടിയാന

22-07-2020 -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:ജി 2 . 10922 / 2021 30-10-2021
 
 പയനര താലകില   മാടായി വിേലജില  െവങര േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാമിന , താഴത

െ പരയിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാടായി വിേലജില   പേരതയെട മകന സൈബർ  ടി  പി , , േബാധിപിച അേപക   മാടായി വിേലജ

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

12-2009  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 .11024 / 2021 30-10-2021
 
 പയനര താലകില   കരിെവളര വിേലജില  കരിെവളർ  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി പി  പാറകട

ി , ടി പി  ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരിെവളര വിേലജില   പേരതയെട മകള ടി പി  ജയശീ   േബാധിപിച അേപക   കരിെവളര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലൗലി  േസാളമൻ ഭാര് 47

2 സിൽന  േസാളമൻ മകള 26

3 സാൻേജാ  േസാളമൻ മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബർ  ടി  പി മകന 66

2 സാബിറ  ടി പി മകള 77
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 .11022 / 2021 30-10-2021
 
 പയനര താലകില   കരിെവളര വിേലജില കരിെവളർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ     െക വി

നാരായണി  ,  കിഴേക  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരിെവളര വിേലജില   പേരതയെട മകന വിേനാദ  െക വി   േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2021  -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:ജി 2 .11025 / 2021 30-10-2021
 
 പയനര താലകില   കരിെവളര വിേലജില കരിെവളർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലക്മി െക വി

,  കഞിവളപിൽ   ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരിെവളര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഭരതൻ  െക  വി  േബാധിപിച അേപക

 കരിെവളര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2019  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി പി  ജയശീ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീനാകി  െക വി മകള 65

2 േശാഭന  െക വി മകള 59

3 വിേനാദ  െക വി മകന 56

4 ചിതാഭായി  െക വി മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലക്മി  െക വി മകള 63

2 ദാേമാദരൻ  െക വി മകന 61

3 കാർത്ായനി  െക വി മകള 58

4 സര്ൻ  െക വി മകന 56

5 ഭരതൻ െക വി മകള 51

30th November 2021Revenue Department15205
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നമര:ജി 2 . 10807 / 2021 30-10-2021
 
 പയനര താലകില   െപരളം വിേലജില  െപരളം  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാേടാൽ കഞിപാറ

ു , െപരളം േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരളം വിേലജില   പേരതയെട മകന െക  സേരശൻ   േബാധിപിച അേപക   െപരളം വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യേശാദ  െക മകള 63

2 ജനാർദനൻ  െക മകന 57

3 സേരശൻ  െക മകന 51
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 2 -10920/ 2021 30-10-2021
 
  പയനര താലകില   പയനര വിേലജില പയനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ പി വി

പിഷാലയം ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പയനര വിേലജില   പേരതനെറ മകള പിഷ കഷണൻ , , േബാധിപിച അേപക   പയനര വിേലജ

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

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 -11337/ 2021 30-10-2021
 
 പയനര താലകില   പയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ വി രാമകഷൻ  അറയള വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പയനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിജ െക , , േബാധിപിച അേപക   പയനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-2020  -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 -10354/ 2021 28-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പമീള ടി വി ഭാര് 60

2 പിഷ കഷണൻ മകള 37

3 ഷിബേമാൻ കഷൻ മകന 33

4 ഷിജകഷൻ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നളിനി െക ഭാര് 68

2 ബിന െക മകള 47

3 സിന െക മകള 45

4 ബിജ െക മകന 42
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 പയനര താലകില   പയനര വിേലജില പയനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാർവതി എം പി

പാർവതി     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പയനര വിേലജില   പേരതയെട മകന എം പി ബാലകഷൻ , , േബാധിപിച അേപക   പയനര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-11-2020  -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:ജി 2 -10359/ 2021 28-10-2021
 
 പയനര താലകില   പയനര വിേലജില പയനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ  നരപച

ി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

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

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

05-2012  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -10361/ 2021 29-10-2021
 
 പയനര താലകില   പയനര വിേലജില പയനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി വി ഗേണശൻ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം പി ശശിധരൻ മകന 66

2 എം പി ചനൻ മകന 62

3 എം പി ലക്മണൻ മകന 59

4 എം പി േമാഹനൻ മകന 56

5 എം പി ബാലകഷൻ മകന 53

6 നിഷ തരൺ മഹാറാണ (പേരതനായ മകൻ േഗാവിനൻ
നായർ -മകൾ )

പൗതി 37

7 വിജയതാ േഗാവിനൻനായർ  (പേരതനായ മകൻ േഗാവിനൻ
നായർ -മകൾ )

പൗതി 33

8 അശ്തി എം വി  (പേരതനായ മകൻ േഗാവിനൻ നായർ -
മകൾ )

പൗതി 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ െക ഭാര് 67

2 എൻ വി രാഹൽ മകന 35

3 എൻ വി ശാരിക മകള 33
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അമതകപ ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പയനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദീപ ടി വി , , േബാധിപിച അേപക   പയനര വിേലജ

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

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 2 -10360/ 2021 29-10-2021
 
 പയനര താലകില   പയനര വിേലജില പയനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലക്മി മടിൽ  മടി

ൽ ഹൗസിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പയനര വിേലജില   പേരതയെട മകന പഭാകരൻ മടിൽ , , േബാധിപിച അേപക   പയനര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -10417/ 2021 29-10-2021
 
 പയനര താലകില  തിരേമനി  വിേലജില നരമ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജ പി  പളിനറ

ഹൗസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര്  സാറാമ വിജ ,  ,  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-03-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലക്മി ടി വി മാതാവ 83

2 ദീപ ടി വി ഭാര് 52

3 ഗൗതം ഗേണഷ മകന 17

4 ഗാഥ ഗേണഷ മകള 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജനാർദനൻ എം മകന 69

2 കാർത്ായനി എം മകള 67

3 സേരാജിനി ഭരതൻ മകള 65

4 കഞികഷൻ ഇ മകന 63

5 ശ്ാമള മടിൽ മകള 59

6 പഭാകരൻ മടിൽ മകന 55
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ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -10504/ 2021 29-10-2021
 
 പയനര താലകില   ഏേഴാം വിേലജില എരിപരം െചങൽ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമൻ  വ

ി  വി   ഷംനാസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഏേഴാം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക ഗീത ,  ,  േബാധിപിച അേപക   ഏേഴാം വിേലജ

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

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. 

 
നമര:ജി 2 -8870/ 2021 27-10-2021
 
 പയനര താലകില   കരിെവളര വിേലജില  കരിെവളർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമതി എ വി

അനശീ നിവാസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരിെവളര വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി ലീല എ വി , , േബാധിപിച അേപക   കരിെവളര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-03-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാറാമ വിജ ഭാര് 45

2 എബിൻ പി വിജ മകന 20

3 െഫബിൻ പി വിജ മകന 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കനമൽ ഗീത ഭാര് 52

2 ഷംന െക മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി എ വി സേഹാദരി 81

2 ലീല എ വി സേഹാദരി 63

3 പഷ എ വി സേഹാദരി 52

4 സിത ടി മരണെപട സേഹാദരി ചനമതി എനവരെട മകള 40
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നമര:ജി 2 -9291/ 2021 25-10-2021
 
 പയനര താലകില   വയകര വിേലജില നരമ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലക്മിഅമ  െകാടക

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വയകര വിേലജില   പേരതയെട മകള കാർത്ായനി ടി  ടി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക   വയകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2016 -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 കാർത്ായനി ടി ടി മകള 59

2 വതല ടി ടി മകള 55

3 പസന ടി ടി മകള 51
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 1 -9624/ 2021 25-10-2021
 
 പയനര താലകില   കറര വിേലജില െപരവാമ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ കല്ാണി  െപായി

ൽ  വീട  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറര വിേലജില   പേരതയെട മകള പമണി ഇടമൽ , , േബാധിപിച അേപക   കറര വിേലജ

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

02-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -10804/ 2021 22-10-2021
 
 പയനര താലകില   കഞിമംഗലം വിേലജില കഞിമംഗലം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി പി ആയി

ഷ   െതെക  പരയിൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഞിമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മകന നൗഷാദ ടി പി ,  ,  േബാധിപിച

അേപക   കഞിമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പമണി ഇടമൽ മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബദൾ കരീം ടി പി മകന 52

2 നസീമ ടി പി മകള 48

3 മഹമദലി ടി പി മകന 46

4 ഫാതിമ ടി പി മകള 45

5 സൈബദ ടി പി മകള 43

6 നൗഷാദ ടി പി മകന 39

7 അബദൾ നാസർ മകന 36

8 അബദൾ നസീർ ടി പി മകന 33

9 ഫാഹിമ ടി പി മകള 30
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നമര:ജി 1 -2725/ 2021 22-10-2021
 
 പയനര താലകില   പാണപഴ വിേലജില ആലകാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാതി  മടയൻ

വളപിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാണപഴ വിേലജില   പേരതയെട മകെൻറ മകൾ  പീത പി , , േബാധിപിച അേപക   പാണപഴ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    15-04-2013  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -11187/ 2021 23-10-2021
 
 പയനര താലകില   െപരിേങാം വിേലജില െപരിേങാം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജമീല ടി െക

െതെക  േകാളയത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിേങാം വിേലജില   പേരതയെട മകള ജലീസ ടി െക , , േബാധിപിച അേപക

 െപരിേങാം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -11189/ 2021 23-10-2021
 
 പയനര താലകില   െപരിേങാം വിേലജില െപരിേങാം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ബാലകഷ

ൻ   അകരകാരൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിേങാം വിേലജില   പേരതനെറ മകന രജിൽ കമാർ െക , , േബാധിപിച

10 കഞാമിന ടി പി മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാഞാലി പീത (മരണെപട മകൻ കണെൻറ മകൾ) പൗതി 46

2 പാഞാലി രാേജഷ കമാർ (മരണെപട മകൻ കണെൻറ മകൻ) പൗതൻ 43

3 പാഞാലി ബിന (മരണെപട മകൻ കണെൻറ മകൾ) പൗതി 38

4 പാഞാലി സിന  (മരണെപട മകൻ കണെൻറ മകൾ) പൗതി 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജലീസ ടി െക മകള 28

2 ജംഷാന ടി െക മകള 24

3 മഹമദ അസലം ടി െക മകന 20

4 ആസ് ടി െക മാതാവ 81
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അേപക   െപരിേങാം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2021 -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 ജാനകി െക ഭാര് 52

2 രമ് െക മകള 32

3 രജിൽ കമാർ െക മകന 30
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 1-11188 /2021 23-10-2021
 
 പയനർ  താലകില   െപരിേങാം വിേലജില െപരിേങാം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കയനങാട

ൻ നാരായണി   കയനങാടൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിേങാം വിേലജില   പേരതയെട മകന െക പതനാഭൻ , , േബാധിപിച

അേപക   െപരിേങാം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2021 -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:ജി1-11194/ 2021 23-10-2021
 
  പയനര  താലകില    പാണപഴ  വിേലജില  ഏര്ം  േദശത്  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േജാസഫ

പറനാനികൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാണപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി പറനാനികൽ , , േബാധിപിച അേപക   പാണപഴ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    22-02-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പതനാഭൻ മകന 66

2 െക കരണാകരൻ മകന 63

3 െക നളിനി മകള 61

4 െക ബാലകഷണൻ മകന 60

5 െക രവീനൻ മകന 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി പറനാനികൽ ഭാര് 65

2 ആൻസി േജാർജ് മകള 46

3 േജാർജ് കടി  പറനാനികൽ മകന 44

4 േജാഷി പി െജ മകന 40

5 പിൻസി പി െജ മകള 38
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നമര:ജി1 -11168/2021 23-10-2021
 
  പയനര താലകില   ആലപടമ്  വിേലജില ആലപടമ്  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തമാൻ

കവകണതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആലപടമ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നാരായണി എം , , േബാധിപിച അേപക   ആലപടമ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-04-2021  -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:ജി 1-11169/2021 23-10-2021
 
 പയനര താലകില   കഞിമംഗലം വിേലജില എടനാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത്ായനി ക

െ    കലശകാരൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന കരണാകരൻ െക , േബാധിപിച അേപക   കഞിമംഗലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    13-08-2021  -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:ജി 2-11186/2021 30-10-2021
 
 പയനര താലകില   രാമനളി വിേലജില രാമനളി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ   പരതി

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന രാേഗഷ ഒ െക ,  ,  േബാധിപിച അേപക   രാമനളി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-02-1997 -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി എം ഭാര് 61

2 സജാത എം മകള 37

3 സമിത എം മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി െക മകള 59

2 കരണാകരൻ െക മകന 58

3 രവീനൻ െക മകന 51

4 െക അശ്തി  മരണെപട മകൻ രേമശൻെറ മകൾ പൗതി 28

5 അരൺ െക  മരണെപട മകൻ രേമശൻെറ മകൻ പൗതൻ 25
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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:ജി2-11200/2021 30-10-2021
 
 പയനര താലകില   വയകര വിേലജില വയകര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാലങാട് കരണാകര

ൻ നമ്ാർ   പാലങാട്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന വിേനാദ െക ഒ വി , േബാധിപിച അേപക   വയകര 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:ജി 2-100604 / 2021 25-10-2021
 
 പയനര താലകില   െപരിനട വിേലജില  തവിടിേശരി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവി എം

മളപവീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന ഗംഗാധരൻ എം ,  േബാധിപിച അേപക   െപരിനട വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമലത ഒ െക ഭാര് 62

2 രാേഗഷ ഒ െക മകന 41

3 രജിത ഒ െക\ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി െക ഒ വി ഭാര് 67

2 വിേനാദ െക ഒ വി മകന 46

3 പീത െക ഒ വി മകള 44

4 സന് െക ഒ വി മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി എം മകള 65

2 സാവിതി എം മകള 61

3 ഗംഗാധരൻ എം മകന 57
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-8689/2021 25-10-2021
 
 പയനര താലകില   പയനര വിേലജില   പയനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക ലക്മി

കിഴെക േകാടിയത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന ശീകമാർ െക െക,  േബാധിപിച  അേപക   പയനര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-11544/2021 30-10-2021
 
 പയനര താലകില   പാണപഴ വിേലജില ൈകതപം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിഷ പി  ആനിടിയി

ൽ ഹൗസിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട ഭരതാവ അനിൽ കമാർ എ , , േബാധിപിച അേപക   പാണപഴ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-05-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-11376/ 2021 27-10-2021
 
 പയനര താലകില   െവളര വിേലജില കേണാത് േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി പതാവതി   പജ

ാ നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട ഭരതാവ പളിപറം രാഘവൻ , േബാധിപിച അേപക   െവളര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2021 -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകമാർ െക െക മകന 56

2 െക െക ധേനഷ മകന 54

3 െക െക സേനാഷ കമാർ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിൽ കമാർ എ ഭരതാവ 40

2 നിയ അനിൽകമാർ എ മകള 1
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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 1-11363/2021 27-10-2021
 
 പയനർ  താലകില   പാണപഴ വിേലജില ൈകതപം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലക്മി   ആനിടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകള ശാന എ , േബാധിപിച അേപക   പാണപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-02-2010 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

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:ജി1-11174/2021 23-10-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില  െചറതാഴം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തമായി  പതി

യ പരയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന രേമശൻ പി പി ,  ,  േബാധിപിച അേപക   െചറതാഴം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പളിപറം രാഘവൻ ഭരതാവ 80

2 പതിയടത്  ജയചനൻ മകന 52

3 പതിയടത്  ജയശീ മകള 49

4 പതിയടത്  ജയസധ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന എ മകള 62

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നളിനി പി പി മകള 61

2 േമാഹനൻ പി പി മകന 60

3 ശിേരാമണി പി പി മകള 58

4 രേമശൻ പി പി മകന 55

5 രാജീവൻ പി പി മകന 53
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നമര:ജി1-10800/2021 21-10-2021
 
 പയനര താലകില   കഞിമംഗലം വിേലജില കഞിമംഗലം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ഇ

േദവകി അനർജനം   മഞകൽ ഇലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന എം പി തിലകൻ , , േബാധിപിച അേപക   കഞിമംഗലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    22-04-2021  -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 എം ഇ രാജരമണി മകള 82

2 എം പി നാരായണശർമ മകന 79

3 എം പി േമാഹൻകമാർ മകന 76

4 എം ഇ തങം മകള 73

5 എം പി രാധാകഷൻ മകന 69

6 എം പി മരളീധരൻ മകന 66

7 എം പി ലതിക മകള 60

8 എം പി തിലകൻ മകന 60

9 ബാല (മരണെപട മകൾ ലീല ശീകമാറിൻെറ മകൻ ) പൗതൻ 39

10 സീമ സ്ാതികമാർ (മരണെപട മകൾ ലീല ശീകമാറിൻെറ മകൾ
)

പൗതി 44
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 1 -15126/ 2021 08-11-2021
 
 പയനര താലകില  ശീകണാപരം അംശം ൈകതപം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഗിണി സി എം

 ഈറിേശരി  കറ്ാട്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന ജയേദവൻ സി എം , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -10496/ 2021 21-10-2021
 
 പയനര താലകില   െപരിേങാം വിേലജില െപരിേങാം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക മാതയ

മനയാനികൽ  ഹൗസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിേങാം വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജകബ മാതയ ,  ,  േബാധിപിച

അേപക   െപരിേങാം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2020 -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 ഇ െക നാരായണൻ ഭരതാവ 68

2 ജയേദവൻ സി എം മകന 35

3 ജയപഭ സി എം മകള 34

4 സവർണ സി എം മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ മാതയ എന ഷാനി മാതയ മകള 55

2 േജകബ മാതയ മകന 53

3 ഏലിയാമ സജി മകള 49

4 േതാമസ മാതയ മകന 46

5 ഷീജ തങചൻ മകള 42

6 ഷീബ ബിജ മകള 40
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7 േബബി (മരണെപട മകൻ കര്ൻ മാതയ എന ഷാജിയെട ഭാര്)മകെന ഭാര് 44

8 േഷർളി (മരണെപട മകൻ കര്ൻ മാതയ എന ഷാജിയെട
മകൾ)

പൗതി 22

9 ഷിബ  (മരണെപട മകൻ കര്ൻ മാതയ എന ഷാജിയെട
മകൻ)

പൗതൻ 20

30th November 2021Revenue Department15223
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