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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-11703/2021 20-11-2021
 
 പയനര താലകില   കരിെവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ചനൻ  കരിെവളർ േദശത്

നീലിയത് ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരിെവളര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമ പി െക േബാധിപിച അേപക   കരിെവളര വിേലജ

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

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:ജി2-11710/2021 20-11-2021
 
 പയനര താലകില   െപരിനട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരൻ െക  തവിടിേശരി േദശത്

കാനാ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരിനട വിേലജില   പേരതനെറ മകള പമീള എ വി  േബാധിപിച അേപക   െപരിനട വിേലജ

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

08-2008  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2 -11711 /2021 20-11-2021
 
 പയനര താലകില   െപരിനട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ  തവിടിേശരി േദശത് അരിപാട്

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമ പി െക ഭാര് 53

2 അനശീ ചനൻ മകള 20

3 അജയ ചനൻ മകന 16

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വസന എ വി മകള 48

2 പമീള എ വി മകള 45

3 വിദ് എ വി മകള 42
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____________________________________________________________________________________________________________________________

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



വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരിനട വിേലജില   പേരതയെട മകള പമീള എ വി , , േബാധിപിച അേപക   െപരിനട വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-5419/2021 20-11-2021
 
 പയനര താലകില   പയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻ വീരിേചരി  പയനർ േദശത്

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പയനര വിേലജില   പേരതനെറ മരണെപടത സേഹാദരെൻറ മകൻ   ടി പശാന്േബാധിപിച അേപക   പയനര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    30-08-1999  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ സേഹാദരൻ വി  കരണാകരൻ 29-12-2014-ന മരണെപട .

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:ജി1-11695/2021 20-11-2021
 
 പയനര താലകില   കടനപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലാകി  കടനപളി േദശത

്  കപാടകത്  ഹൗസിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടനപളി വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ കപാടകത് ബാലൻ  ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വസന എ വി മകള 48

2 പമീള എ വി മകള 45

3 വിദ് എ വി മകള 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വി കഞികണൻ സേഹാദരൻ 60

2 ടി കാർത്ായനി    മരണെപട സേഹാദരൻ വി
കരണാകരെൻറ

ഭാര് 60

3 ടി പശാന്         മരണെപട സേഹാദരൻ വി
കരണാകരെൻറ

മകന 38

4 ടി പേമാദ          മരണെപട സേഹാദരൻ വി
കരണാകരെൻറ

മകന 35
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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:ജി2-11546 /2021 20-11-2021
 
  പയനര താലകില   മാടായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തളിയിൽ പാർവതി എന െപാകി

പതിയങാടി േദശത് തളിയിൽ ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാടായി വിേലജില   പേരതയെട മകന തളിയിൽ ബാലകഷൻ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2005  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2 -10611/ 2021 20-11-2021
 
 പയനര താലകില   വയകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യേശാദ വിതൻ  വയകര േദശത്

വിതൻ ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വയകര വിേലജില   പേരതയെട മകന വി കണൻ , , േബാധിപിച അേപക   വയകര വിേലജ

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

08-2018  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കപാടകത്  ബാലൻ സേഹാദരൻ 75

2 കപാടകത്  കഞപൻ സേഹാദരൻ 72

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തളിയിൽ ബാലകഷൻ മകന 70

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േകാരൻ ഗേണഷബാബ മകന 66

2 വി കണൻ മകന 61

3 പവിതൻ വി മകന 59

4 ശാന വിതൻ മകള 55

5 ഇനിര വി മകള 54

6 കരണാകരൻ വിതൻ മകന 52
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-11704/2021 20-11-2021
 
  പയനര താലകില   കരിെവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ കിഴേക വീടിൽ

കരിെവളർ േദശത് നനനം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരിെവളര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പസനകമാരി വി വി , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-10923/2021 20-11-2021
 
 പയനര താലകില   െപരിേങാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞികണൻ പി  െപരിേങാം

േദശത് പറയംകനത് ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിേങാം വിേലജില   പേരതനെറ മകന േപമരാജൻ , , േബാധിപിച അേപക

െപരിേങാം  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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-11185/ 2021 20-11-2021
 
 പയനര താലകില   വയകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ പനേശരിൽ  പളിേങാം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പസനകമാരി വി വി ഭാര് 64

2 ജിത േഗാപാലൻ മകള 42

3 ജിന ഹരീഷ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േപമരാജൻ ഇ െക മകന 43

2 ഇരിങകാരതി പീജ മകള 40

3 പിേയഷ ഇ െക മകന 37
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േദശത്  പനേശരിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വയകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന െബനി േജാസഫ , ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-01-2018  -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:ജി2-11577/ 2021 20-11-2021
 
 പയനര താലകില   ഏേഴാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റഖിയ െക പി  ഏേഴാം േദശത് കിഴേക

\പരയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഏേഴാം വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ ശാഫി െക പി , , േബാധിപിച അേപക   ഏേഴാം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    06-08-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െപണമ മകള 60

2 േജാസഫ പി െജ മകന 58

3 സാലി േജാസഫ മകള 55

4 െബനി േജാസഫ മകന 52

5 ബിേനായി േജാസഫ മകന 50

6 െറജിേമാൾ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബബകർ മകന 62

2 ഹൈസൻ മകന 60

3 സഹറ മകള 58

4 സാറ മകള 56

5 മഹമദ ശാഫി മകന 53

6 ഉസാൻ മകന 51

7 സാദിരി മകന 44
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2 -11654/2021 20-11-2021
 
 പയനര താലകില   രാമനളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ സലാം െക എ  എടികളം

േദശത്  കഞികലനെൻറ  അകത്  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനളി വിേലജില   പേരതനെറ മകള സകിയ സലാം െക

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2021 -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:ജി1-12116/2021 20-11-2021
 
 പയനര താലകില   പാണപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ നമതിരി   എം െക ,

ൈകതപം  േദശത്  മീതെല  കണാടി  ഇലാത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാണപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയലകി പി ആർ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2021 -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:ജി1-11686/2021 20-11-2021
 
 പയനര താലകില   ആലപടമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി പി  ഐേയാളം എന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹവാബി െക ഭാര് 41

2 സകിയ സലാം െക മകള 22

3 മഹമദ സകീർ െക മകന 17

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയലകി പി ആർ ഭാര് 48

2 വിഷ എം െക മകന 18

3 അഭിറാം എം െക മകന 16

28th December 2021Revenue Department19043
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ന സലത്  പളിയത് ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലപടമ് വിേലജില   പേരതയെട മകന പി രാേജഷ , , േബാധിപിച അേപക

ആലപടമ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-03-2021  -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  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി1-11691/ 2021 20-11-2021
 
  പയനര താലകില   ആലപടമ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഭാഷ കണൻ േകാളിയാട്

ആലപടമ്  േദശത്  ഏറകടക  എന  സലത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലപടമ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷർമിള വി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2021 -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:ജി1-12126/2021 20-11-2021
 
 പയനര താലകില   േകാേറാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െതെകതലകൽ രാമൻ   േകാേറാം

േദശത്  െതെകതലകൽ വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാേറാം വിേലജില   പേരതനെറ മകന രതീഷ ഒ പി വി , , േബാധിപിച അേപക

 േകാേറാം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

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

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി രാേജഷ മകന 35

2 മന പി മകന 32

3 പളികടിയൻ നാരായണൻ ഭരതാവ 63

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷർമിള വി ഭാര് 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി ഒ പി വി ഭാര് 63
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നമര:ജി1-12127/2021 20-11-2021
 
  പയനര താലകില   േകാേറാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭ വി വി  േകാേറാം േദശത്

െതെകപരയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    േകാേറാം  വിേലജില   പേരതയെട മകള പലവി  സേരനൻ ടി  പി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക

േകാേറാം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2021  -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:ജി1-11699/2021 13-11-2021
 
 പയനര താലകില   േകാേറാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരൻ പി വി   മതതി േദശത്

പയനർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാേറാം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉമാവതി െക പി വി , , േബാധിപിച അേപക   േകാേറാം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    14-08-2021  -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:ജി1-11697/2021 20-11-2021
 
 പയനര താലകില   കടനപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ പി ദാേമാദരൻ  കടനപളി

േദശത്  നാലപരപാടിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടനപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ധീരജ പി െക , , േബാധിപിച അേപക

കടനപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

2 രതീഷ ഒ പി വി മകന 42

3 രതിക ഒ പി വി മകള 39

4 രഞിത് ഒ പി  വി മകന 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പലവി സേരനൻ ടി പി മകള 23

2 ുതി ടി പി മകള 19

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉമാവതി െക പി വി ഭാര് 47

2 ഭാേഗ്ഷ െക പി വി മകന 31

3 നിമിഷ െക പി വി മകള 26
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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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േറാജ പി െക ഭാര് 59

2 ദിവ് പി െക മകള 40

3 ധീരജ പി െക മകന 38
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 1 -11683/ 2021 20-11-2021
 
 പയനര താലകില   കടനപളി വിേലജില കടനപളി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കപാടകത്

പതാവതി    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടനപളി വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ കപാടകത് ബാലൻ , , േബാധിപിച അേപക

കടനപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-2016  -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 -3005/ 2021 20-11-2021
 
 പയനര താലകില   കടനപളി വിേലജില  കടനപളി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സചികാരനകത

് കദീജ എസ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടനപളി വിേലജില   പേരതയെട മകള ആയിഷ എസ , , േബാധിപിച അേപക   കടനപളി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    28-12-2019  -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:ജി 1 -11698/ 2021 20-11-2021
 
 പയനര താലകില   കടനപളി വിേലജില കടനപളി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇനിര തമരാൻ

 േഗാകലം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കപാടകത് ബാലൻ സേഹാദരൻ 75

2 കപാടകത് കഞപൻ സേഹാദരൻ 72

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ എസ മകള 50

2 നിസാർ എസ മരണെപട സേഹാദരൻ െമായവിെൻറ മകൻ - 34

3 ഉമർ പി മരണെപട സേഹാദരൻ അഹമദിെൻറ മകൻ - 56
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സർടിഫികറിനായി   കടനപളി വിേലജില   പേരതയെട മകന േഗാകല ബാലൻ , , േബാധിപിച അേപക   കടനപളി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    13-09-2021  -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 -11696/ 2021 20-11-2021
 
 പയനര താലകില   കടനപളി വിേലജില കടനപളി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണാട കഞപ

ൻ  കണാട നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടനപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സി വി സേരനൻ , , േബാധിപിച അേപക   കടനപളി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-02-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -12122/ 2021 20-11-2021
 
 പയനര താലകില   െവളര വിേലജില കേണാത് േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വടെകപരയിൽ മാത

ി   എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െവളര വിേലജില   പേരതയെട മകന വടെകപരയിൽ കഞിരാമൻ , , േബാധിപിച അേപക   െവളര വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-12-2003 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൗമിനി എം വി മകള 58

2 േഗാകല ബാലൻ എം വി മകന 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സി വി കമലാകി ഭാര് 74

2 സി വി രവീനൻ മകന 54

3 സി വി ശശിധരൻ മകന 53

4 സി വി സേരനൻ മകന 50

5 സി വി പീതി മകള 46

6 സി വി അജിത മകള 45
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നമര:ജി 1 -11657/ 2021 20-11-2021
 
  പയനര  താലകില    െവളര  വിേലജില  അനർ  േദശത്   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക  െക

രാമചനെപാതവാൾ  ഉഷസ് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളര വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിജയരാഘവൻ വി എം , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-09-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -10501/ 2021 20-11-2021
 
  പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില െചറതാഴം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാലങാട

ൻ പനരതി വസന   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറതാഴം വിേലജില   പേരതയെട മകന രാജീവൻ പി പി , , േബാധിപിച അേപക   െചറതാഴം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-08-1997  -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 -10505/ 2021 20-11-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില െചറതാഴം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ നമ്ാർ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വടെകപരയിൽ കഞിരാമൻ മകന 81

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നളിനി വി എം ഭാര് 78

2 ശശീനൻ വി എം മകന 58

3 വിജയരാഘവൻ വി എം മകന 56

4 ഉഷ വി എം മകള 53

5 ഉമ വി എം മകള 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേഗഷബാബ പി പി മകന 46

2 രാജീവൻ പി പി മകന 44
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േചണിേചരി  താഴത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

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

െചറതാഴം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-02-1992  -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:ജി 1 -9870/ 2021 20-11-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില െചറതാഴം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാടില വീടിൽ

കല്ാണി  അമ  േകാടിതായൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറതാഴം വിേലജില   പേരതയെട മകള െക വി ശാനകമാരി , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2021  -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 -12115/ 2021 20-11-2021
 
 പയനര താലകില   പാണപഴ വിേലജില ൈകതപം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അദിതി അനർജന

ം   മീതെല  കണാടി  ഇലത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാണപഴ വിേലജില   പേരതയെട മകെന ഭാര് വിജയലകി പി ആർ , , േബാധിപിച

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

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

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേഗഷബാബ പി പി മകന 46

2 രാജീവൻ പി പി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക വി ശാനകമാരി മകള 72

2 െക വി തങമണി മകള 64

3 െക വി ഉഷാകമാരി മകള 55

4 െക വി വിജയ ലകി മകള 53
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയലകി പി ആർ (മരണെപട മകൻ നാരായണൻ
നമതിരിയെട ഭാര്)

മകെന ഭാര് 48

2 വിഷ എം െക  (മരണെപട മകൻ നാരായണൻ നമതിരിയെട
മകൻ)

പൗതൻ 18

3 അഭിറാം എം െക (മരണെപട മകൻ നാരായണൻ
നമതിരിയെട മകൻ)

പൗതൻ 16

28th December 2021Revenue Department19051
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 1 -11656/ 2021 20-11-2021
 
  പയനര താലകില   െവളര വിേലജില െവളർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മകായി  ജി

പതൻപറമ്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഗംഗാധരൻ , , േബാധിപിച അേപക   െവളര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-

02-2021  -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:ജി 1 -11701/ 2021 20-11-2021
 
 പയനര താലകില   എരമം വിേലജില എരമം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജനാർദനൻ  മനിേലാട്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എരമം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനി  പി  ജി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക   എരമം 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:ജി 1-11700/ 2021 20-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മങമ മകള 33

2 ഗംഗമ മകള 31

3 ഗംഗാധരൻ മകന 29

4 െപാനപൻ മകന 27

5 രാമലിംഗൻ മകന 25

6 രാവമ മകള 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മിനി പി ജി ഭാര് 48

2 അർജൻ എം മകന 18
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 പയനര താലകില   എരമം വിേലജില േപരർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജനാർദനൻ ആർ ഇ വി

ശീരാമം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരമം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത പി പി , , േബാധിപിച അേപക   എരമം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2021 -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 -12174/ 2021 20-11-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില െചറതാഴം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െതകിെല മഠതി

ൽ  സഭദ  അമ   സരഭി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പയനര വിേലജില   പേരതയെട മകന െതകിെല മഠതിൽ ദാേമാദരൻ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -12004/ 2021 20-11-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില െചറതാഴം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ സി

അശ്തി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറതാഴം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജിത് പി െക , , േബാധിപിച അേപക   െചറതാഴം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    30-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീത പി പി ഭാര് 58

2 കാഞന പി മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െതകിെല മഠതിൽ ദാേമാദരൻ മകന 61

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി പി െക ഭാര് 65

2 സജിത് പി െക മകന 47
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നമര:ജി 1 -12006/ 2021 20-11-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില െചറതാഴം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ ഹാജി സി

അലീമ മൻസിലിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറതാഴം വിേലജില   പേരതനെറ മകള സീനത് എൻ , , േബാധിപിച അേപക   െചറതാഴം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    30-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 1 -12003/ 2021 20-11-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില െചറതാഴം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവി അമ സി

െക  െചറതാഴത് േകാളങട വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െചറതാഴം  വിേലജില   പേരതയെട  മകന േവണേഗാപാലൻ സി  െക  ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-09-2021 -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. 

3 സജിത് പി െക മകന 44

4 സൗമ് പി െക മകള 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞലീമ എൻ ഭാര് 69

2 എൻ മഹമദ അഷറഫ മകന 52

3 സീനത് എൻ മകള 45

4 നൗഷാദ എൻ മകന 44

5 സാലിം നരിേകാടൻ മകന 40

6 സൽമത് എൻ മകള 36

7 നർദീൻ നരിേകാടൻ മകന 35

8 സജിത എൻ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േവണേഗാപാലൻ സി െക മകന 62

2 സതീഷബാബ സി െക മകന 60

3 രമ സി െക മകള 58

4 ജയനാരായണൻ സി െക മകന 55

5 കഷകമാർ സി െക മകന 52
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നമര:ജി 1 -9871/ 2021 20-11-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില െചറതാഴം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാർഗവി വി വി

വലിയ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറതാഴം വിേലജില   പേരതയെട മകള കല്ാണി വി വി , , േബാധിപിച അേപക   െചറതാഴം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    11-08-2021  -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 1 -11993/ 2021 23-11-2021
 
 പയനര താലകില   െവളര വിേലജില അനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവി  കിഴേകപരയി

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളര വിേലജില   പേരതയെട മകന െക പി ഹരിദാസൻ , , േബാധിപിച അേപക   െവളര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    06-10-2018  -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. 

 
നമര:ജി 1 -11991/ 2021 23-11-2021
 
  പയനര താലകില   െവളര വിേലജില കേണാത് േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീേദവി  വി

വണാടിൽ ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െക പി കഞിരാമൻ , , േബാധിപിച അേപക   െവളര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണി വി വി മകള 54

2 വിപിൻ രാമചനൻ (മരണെപട മകൻ രാമചനെൻറ മകൻ) പൗതൻ 28

3 നേരനൻ പി വി (മരണെപട മകൻ രാമചനെൻറ മകൻ) പൗതൻ 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഭാഷിണി മകള 52

2 െക പി ഹരിദാസൻ മകന 50

3 പീത മകള 46

4 പണവ (മരണെപട മകൻ ബാബവിെൻറ മകൻ) പൗതൻ 14
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മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക പി കഞിരാമൻ ഭരതാവ 73

2 രാേജഷ വി മകന 47

3 രതീഷ വി മകന 45
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 2 -12626/ 2021 01-12-2021
 
 പയനര താലകില   കരിെവളര വിേലജില കരിെവളർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ഇശ്രൻ

നമതിരി   ഐശ്ര്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരിെവളര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമന എ , , േബാധിപിച അേപക

കരിെവളര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-03-2021  -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 2 -11702/ 2021 01-12-2021
 
 പയനര താലകില   തിരേമനി വിേലജില തിരേമനി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ േദവസ്

പതിയിടത് ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  തിരേമനിവിേലജില   പേരതനെറ മകന പിൻസ േതാമസ , , േബാധിപിച അേപക   തിരേമനി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    13-10-2021  -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 -10699/ 2021 02-12-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില െചറതാഴം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറാസി െതകൻ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സമന എ ഭാര് 70

2 ശീജ എ മകള 46

3 സത്ജിത് എ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീന ഭാര് 53

2 ലിൻസ േതാമസ മകന 27

3 പിൻസ േതാമസ മകന 25
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െകായിേലരിയൻ  ഹൗസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറതാഴം വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷിേനാജ െക , , േബാധിപിച അേപക

െചറതാഴം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-10-2003  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷിേനാജ െക മകന 39

2 ൈഷനി സീഫൻ മകള 35
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-7807/2021 02-12-2021
 
 പയനര താലകില   േകാേറാം   വിേലജില കാനായി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണകാരതി

ആയിസമ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്    വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാേറാം വിേലജില   പേരതയെട മകള അസ െകേബാധിപിച അേപക   േകാേറാം വിേലജ

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

08-1996  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അസ െക മകള 70
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ Pn1˛5250/2021. 2021 \hw_¿ 20.

20˛7˛2021˛mw XobXnbnse tIcf Kk‰v \º¿ 29, hm-eyw X, ]m¿´v III I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq kπn-sa‚dn hn`mKØn¬ t]Pv \º¿ 104-˛¬ {Ia \º¿ 50 Bbn {]kn-≤-s∏-Sp-Ønb
Pn1-˛5250/21˛-mw \º¿ ]ckyØn¬ ]tc-Xs‚ ac-W-s∏´ XobXn “6˛11-˛2017” F∂v tN¿Øv ]ckyw
XncpØn hmbnt°≠XmWv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
]ø-∂q¿. Xl-io¬Zm¿.
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