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Kannur District
Payyannur Taluk
NOTICE

18-01-2022

നമര:G1-14193/2021

പയനര താലകില പാണപഴ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശീധരന.സി േചരമത് ഹൗസ,മയംപി
ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
പാണപഴ വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ബിന എം വി, മലയില വളപില,പറവര, േബാധിപിച അേപക പാണപഴ വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 1106-2011 -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
1
ബിന എം.വി
2
രാഹല.സി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന

വയസ
43
23

19-01-2022

നമര:G1-14203/2021

പയനര താലകില കടനപളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എന.കപന കകയം വീട
വിളയാംേകാട എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി കടനപളി വിേലജില പേരതനെറ മകന ബാബ.െക, കകയം വീട വിളയാംേകാട , േബാധിപിച
അേപക കടനപളി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. -- അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില
ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30
ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം
ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
െചമകം
2
ബാബ
3
ശരത്

േപര

നമര:G1-12351/2021

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന

വയസ
52
32
34

19-01-2022

പയനര താലകില ആലപടമ് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക കഷന ,കണിച വീടില കണന
മകന ആലപടമ് എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
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സർടിഫികറിനായി ആലപടമ് വിേലജില പേരതയെട മകള വനജ.െക.െക, േകാടിയത് െകാടാരതില ആലപടമ്,
േബാധിപിച അേപക ആലപടമ് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-06-1983 -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
1
2
3
4

േപര
വനജ.െക.െക
വിജയലകിഗംഗാധരന
െപാതവാള വിേനാദിനി മധസദനന
ൈഷജ.െക.െക

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകള
മകള
മകന

വയസ
52
50
46
45

22-01-2022

നമര:G1-35/2022

പയനര താലകില കഞിമംഗലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഇ.പി നാരായണന നായര ,'വനന
' എടാട് കഞിമംഗലം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി കഞിമംഗലം വിേലജില പേരതനെറ മകന പശാന് വണാലത്, ,'വനന ' എടാട് കഞിമംഗലം,
േബാധിപിച അേപക കഞിമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 20-01-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. -- അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ
നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30
ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം
ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
പശാന് വണാലത്
2
നിഷാനി.വി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകള

വയസ
50
44

22-01-2022

നമര:G1-36/2022

പയനര താലകില കഞിമംഗലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ മീനാകികടി ,'വനന' ,എടാട്
,കഞിമംഗലം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി കഞിമംഗലം വിേലജില പേരതയെട മകന പശാന് വണാലത്, ,'വനന' ,എടാട് ,കഞിമംഗലം,
േബാധിപിച അേപക കഞിമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-06-2020 -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
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1
2

പശാന് വണാലത്
നിഷാനി.വി

മകന
മകള

50
44

22-01-2022

നമര:G1-37/2022

പയനര താലകില കഞിമംഗലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േദവകി.വി.എം ' ശീകപ ' എടനാട,
കഞിമംഗലം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി കഞിമംഗലം വിേലജില പേരതയെട മകന ശീജിത്.വി.എം, ' ശീകപ ' എടനാട, കഞിമംഗലം,
േബാധിപിച അേപക കഞിമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-07-2021 -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.
കമ നമര
1
ശീജിത്.വിഎം
2
ശീകാന്.വി.എം
3
ശീകമാര.വിഎം

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകന
മകന

വയസ
46
44
42

22-01-2022

നമര:G1-39/2022

പയനര താലകില കഞിമംഗലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അസ.എം മസലിയാരകത്
ഹൗസ,െകായപാറ കഞിമംഗലം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കഞിമംഗലം വിേലജില പേരതയെട മകന അബള.എം, മസലിയാരകത്
ഹൗസ,െകായപാറ കഞിമംഗലം, േ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.
കമ നമര
1
2
3
4
5

േപര
നരിേകാടന ഹംസ
എം.സഫറ
അബള.എം
ഹഫ സത്.എം
ഫാറഖ മസിയാരകത്

നമര:G1-7576/2021

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭരതാവ
മകള
മകന
മകള
മകന

വയസ
91
52
51
47
46

22-01-2022

പയനര താലകില
കഞിമംഗലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േരാഹിണി.സി
േമാഹനചനനിവാസ,മാവിേചരി എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കഞിമംഗലം വിേലജില പേരതയെട മകള ലത േഗവിന്, ,ചിറിെര ഹൗസ,സായി
േജ്ാതി താമരംകളങര, കഞിമംഗലം, േബാധിപിച അേപക കഞിമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-09-2020 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി
കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
േപര
1
ലത േഗവിന്
2
ഷംന (മരണെപട മകന േമാഹനചനെന മകള)

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
പൗതി

വയസ
58
38

24-01-2022

നമര:G1-10698/2021

പയനര താലകില െചറതാഴം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സീഫന െക കിസഫര
െകായിേലരിയനവീട ,അറതിപറമ് , പിലാതറ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െചറതാഴം വിേലജില പേരതനെറ മകന ഷിേനാജ.െക,
െകായിേലരിയനവീട ,അറതിപറമ്, പിലാതറ, േബാധിപിച അേപക െചറതാഴം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 25-08-2021 -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
1
ഷിേനാജ.െക
2
ൈഷനി സീഫന

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകള

വയസ
39
35

24-01-2022

നമര: G1-224/2022

പയനര താലകില െപരിേങാം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സി.എം .െസയദ മഹമദ റാവതര
ചിറകല ഹൗസ ,ഉമറെപായില,പിഒ െപരിേങാം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിഥ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െപരിേങാം വിേലജില പേരതനെറ മകന ചിറകല
മഹമദ റാഫി, ,ഉമറെപായില,പിഒ െപരിേങാം, േബാധിപിച അേപക െപരിേങാം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 05-08-2020 -ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. -- അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള
ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച
െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
േപര
1
കണിെല വീടില അലീമ ( ആദ് ഭാര്)
2
കണിെല വീടില സകീന ( ആദ് ഭാര്യിെല മകള )
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ഭാര്
മകള

വയസ
72
53
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3
4
5
6
7
8

തയില അസ ( രണാം ഭാര് )
ചിറകല മഹമദ നജീബ (രണാം ഭാര്യിെല മകന)
ചിറകല മഹമദ ഷാജി (രണാം ഭാര്യിെല മകന)
ചിറകല മഹമദ നൗഷാദ (രണാം ഭാര്യിെല മകന)
ചിറകല മഹമദ റാഫി (രണാം ഭാര്യിെല മകന)
തയില തസ ലീമ (രണാം ഭാര്യിെല മകള)

ഭാര്
മകന
മകന
മകന
മകന
മകള

68
47
45
43
38
27

24-01-2022

നമര:G1-42/2022

പയനര താലകില കഞിമംഗലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അബാസ മൗലവി
െകാമചികളതില െകായപാറ,കഞിമംഗലം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കഞിമംഗലം വിേലജില പേരതനെറ മകന താഹ.െകപി,
താഹ മനസില െകായപാറ,കഞിമംഗലം, േബാധിപിച അേപക കഞിമംഗലം 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
1
2
3
4

േപര
സഹറ.െക.പി
ൈഖറനിസ.െക.പി
ഫസല.െക.പി
താഹ.െക.പി

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന
മകന

വയസ
65
50
48
41

24-01-2022

നമര:G1-44/2022

പയനര താലകില െവളര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സി.വി.കാരത്ായനി അമ
,"ഗംഗാതീരതം" അനര എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി െവളര വിേലജില പേരതയെട മകള സി.വി.പതിനി, ,"ഗംഗാതീരതം" അനര, േബാധിപിച
അേപക െവളര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 24-08-2021 -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
1
സി.വി.പതിനി

േപര

നമര:G1-46/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള

വയസ
58

24-01-2022

പയനര താലകില െവളര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കാമത് പതനാഭന ,കാമത് ഹൗസ
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, േകാരവയല േറാഡ ,അനര എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െവളര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് നളിനി കേകാപത്, ,കാമത് ഹൗസ,
േകാരവയല േറാഡ ,അനര, േബാധിപിച അേപക െവളര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ
നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 28-02-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. - അതനസരിച് അവകാശ
സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില
പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം
തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
നളിനി കേകാപത്
2
മാനസി.െക
3
ശീകാന്.െക

േപര

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

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
62
37
35
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Kannur District
Payyannur Taluk
NOTICE

12-01-2022

നമര:ജി2-13042/2021

പയനര താലകില തിരേമനി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഭവാനി എം ആർ കമാരമംഗലം വീട,
നരമ േദശം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി പേരതയെട ഭരതാവ ഗംഗാധരൻ എം എൻ േബാധിപിച അേപക തിരേമനി വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 12-09-2020 -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 േബാധിപിച
െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
ഗംഗാധരൻ എം എൻ
2
രാേഗഷ െക ജി
3
അഭിലാഷ െക ജി

േപര
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ഭരതാവ
മകന
മകന

വയസ
73
44
38
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Kannur District
Payyannur Taluk
NOTICE

22-01-2022

നമര:G1- 14215/2021

പയനര താലകില കഞിമംഗലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കാടാരതില കല്ാണ അമ
കാടാരതില ഹൗസ, െകാവപറം ,കഞിമംഗലം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കഞിമംഗലം വിേലജില പേരതയെട മകന കാടാരതില
പരേഷാതമന, ,കാടാരതില ഹൗസ, പതിയ പഴകര െകാവപറം , േബാധിപിച അേപക കഞിമംഗലം വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 1511-2021 -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
1
കാടാരതില പരേഷാതമന
2
കാടാരതില ലീല

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകള

വയസ
67
63

22-01-2022

നമര:G1-12336/2021

പയനര താലകില െപരിേങാം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സകറിയ.െക.പി ,കണികല
പീടികയില, െപരിേങാം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി െപരിേങാം വിേലജില പേരതനെറ മകള ഖദീജ.എ.പി, ,ഏരെതപരയില ഹൗസ, െപരിേങാം,
േബാധിപിച അേപക െപരിേങാം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 13-08-2021 -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
1
2
3
4

േപര
നഫീസ.എ.പി (ആദ്ഭാര്)
ഖദീജ.എ.പി (ആദ്ഭാര്നഫീസ.എ.പി യിെല മകള)
സഫിയത്.എം (രണാം ഭാര്)
െക.പി മഹമദ
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ഭാര്
മകള
ഭാര്
സേഹാദരൻ

വയസ
59
45
59
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Kannur District
Payyannur Taluk
NOTICE

24-01-2022

നമര:G2/2528/2021

പയനര താലകില വയകര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശശിധരന.െക െകാടകല ഹൗസ,
െനടംചാല വയകര എനയാളെട അവകാശികൾക് െപാത ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി വയകര വിേലജില പേരതനെറ മകന ശരത്.െക.ശശി, നരമ വയകര, േബാധിപിച അേപക
വയകര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-12-2007 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. സശീല ൈമനര താെഴയള ലിസില കമ നമര 3 നെറ
സംരകണതിലാണ. 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
1
ശരത്.െക.ശശി (ഒനാം ഭാര് ലളിതയെട മകന)
2
സശീല(രണാം ഭാര്)
3
ശീശാന്.പി.െക (രണാം ഭാര് സശീലയിെല മകന)

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
ഭാര്
മകന

വയസ
24
47
15

24-01-2022

നമര:G2/397/2022

പയനര താലകില പയനര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െമയനാഥന.എം വസനം
െകാകാനിേശരി പയനര എനയാളെട അവകാശികൾക് െപാത ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പയനര വിേലജില പേരതനെറ മകന ആനന്.എം, വസനം െകാകാനിേശരി
പയനര, േബാധിപിച അേപക പയനര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ
നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30
ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം
ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
വസന.എം
ആനന്.എം
രഞിത്.എം
ബാലചനന.എം

നമര:ജി.2/222/2022
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Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന
മകന

വയസ
60
45
43
39

22-01-2022
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പയനര താലകില മാടായി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പഷവലി ഇടേകാപവന ഹൗസ
െവങര മാടായി എനയാളെട അവകാശികൾക് െപാത ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി മാടായി വിേലജില പേരതയെട മകന അകയ.എം.നമ്ാർ, കേകാപവന ഹൗസ െവങര മാടായി
, േബാധിപിച അേപക മാടായി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 14-11-2003 -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
1
മിനശീ.എം.നമ്ാർ
2
അകയ.എം.നമ്ാർ
3
മധസദനന.െക.വി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകന
ഭരതാവ

വയസ
28
24
62

24-01-2022

നമര:G2/14208/2021

പയനര താലകില കരിെവളര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രവീനന.എം.വി പി.െക.വി ഹൗസ
കരിെവളളര എനയാളെട അവകാശികൾക് െപാത ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി കരിെവളര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് േഹമലത.പി.പി, പി.െക.വി ഹൗസ കരിെവളളര, േബാധിപിച
അേപക കരിെവളര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 08-09-2021 -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
1
േഹമലത.പി.പി
2
സജിത്.ആർ
3
സരിത.ആർ

േപര

നമര:G2/14317/2021

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള

വയസ
70
41
39

24-01-2022

പയനര താലകില രാമനളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശരീഫ തായത് പതിയമത് റാഷിദ
മനസില പാലേകാട രാമനളി എനയാളെട അവകാശികൾക് െപാത ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി രാമനളി വിേലജില പേരതയെട ഭരതാവ വയലില ഖാലിദ, റാഷിദ മനസില
പാലേകാട രാമനളി, േബാധിപിച അേപക രാമനളി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 07-01-2021 -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
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
വയലില ഖാലിദ
2
റാശിദ അബള റൗഫ

േപര

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

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭരതാവ
മകള

വയസ
65
30
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Kannur District
Payyannur Taluk
NOTICE

25-01-2022

നമര:G1-8112/2021

പയനര താലകില കഞിമംഗലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ജനാരദനന പിവി ,ജിഷ നിവാസ പി
ഒ ,എടാട് എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി കഞിമംഗലം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് പതാവതി.എംപി വി, ,ജിഷ നിവാസ പിഒ ,എടാട്,
േബാധിപിച അേപക കഞിമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 02-07-2021 -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
1
പതാവതി.എംപി വി
2
ജിഷ.എംപി വി
3
ജേയഷ .എംപി വി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
66
40
43

25-01-2022

നമര:G1-14219/2021

പയനര താലകില െചറതാഴം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കഷന പി.പി പതിയപരയില
വീട,നരീകാംവളി എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി െചറതാഴം വിേലജില പേരതനെറ മകന ശ്ാം.പി, പതിയപരയില വീട,നരീകാംവളി, േബാധിപിച
അേപക െചറതാഴം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 26-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. -- അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില
ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30
ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം
ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
പി.യേശാദ
സിന..പി
പി.സന്
ശ്ാം.പി

നമര:G1-14198/2021

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

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള
മകന

വയസ
65
45
42
40

25-01-2022
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പയനര താലകില െവളര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക.പി േഗാവിനന "േരഖ",
ചിറാരിെകാവല ,കേണാത് എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െവളര വിേലജില
ഭാര് നാരായണി സി.െക, "േരഖ", ചിറാരിെകാവല
,കേണാത്, േബാധിപിച അേപക െവളര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 07-10-2021 -ല മരണെപടതായം നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. - അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ
നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30
ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം
ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
നാരായണി.സി.െക
2
വിേവക.സി.െക

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന

വയസ
67
45

25-01-2022

നമര:G1-165/2022

പയനര താലകില െവേളാറ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ബാലചനന എം ,മരികാല,
േകായിപ,െവേളാറ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി െവേളാറ വിേലജില പേരതനെറ മകള കവിത.എം, ,മരികാല, േകായിപ,െവേളാറ, േബാധിപിച
അേപക െവേളാറ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 11-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. -- അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില
ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30
ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം
ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
ലളിതകമാരി.എം
2
കവിത.എം
3
കാവ്.എം

േപര

നമര:G1-168/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള

വയസ
56
34
28

25-01-2022

പയനര താലകില എരമം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അപ.എം െമാടെക വീടില ,എരമം സൗത
് എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
എരമം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് െപരടിേചരി കല്ാണി, ,െപരടിേചരി, എരമം സൗത്, േബാധിപിച അേപക എരമം
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 02-02-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര
മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. - അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം
ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ
ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന
ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
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കമ നമര
1
െപരടിേചരി കല്ാണി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്

വയസ
66

25-01-2022

നമര:G1-382/2022

പയനര താലകില െചറതാഴം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രാമകഷന ടി.വി ,മീതെലവീടില ഹൗസ
, െചറഉതാഴം, മണര എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി െചറതാഴം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് പതാവതി.എം.വി, ,മീതെല വീട, ചിറനര വിളയാംേകാട ,
േബാധിപിച അേപക െചറതാഴം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 09-12-2021 -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
1
പതാവതി.എം.വി
2
ശ്ാമ.എം.വി
3
ശാരിക.എം.വി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള

വയസ
56
33
31

25-01-2022

നമര:G1-384/2022

പയനര താലകില െചറതാഴം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ നാരായണന.പി.പി ആരാധന,
െനരവമം,ശീസ.പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി െചറതാഴം വിേലജില പേരതനെറ മകന ജിേനഷ.പി.പി, ,പതിയപരയില, െനരവമം,ശീസ.പി.ഒ,
േബാധിപിച അേപക െചറതാഴം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 14-09-2021 -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
1
2
3
4

േപര
ൈശലജ.പി.പി
ജിേനഷ.പി.പി
നിശാന്.പി.പി
ശീരാഗ.പി.പി

വയസ
61
40
38
35

28-01-2022

നമര:G1-338/2022
പയനര താലകില

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന
മകന

െവേളാറ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എ.പിെക ഗംഗാധരന ,ആലകാല
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 പതിയവീടില,കായെപായില കകറ പിഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
െവേളാറ വിേലജില
പേരതനെറ മകന ശീഹരി കാനാ,
,കാനാ,കായെപായില,കകറ പിഒ, േബാധിപിച അേപക െവേളാറ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 24-03-2021 -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.
കമ നമര
1
സരള.െക
2
ശീരാഗ.െക
3
ശീഹരി കാനാ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന

വയസ
48
27
24

28-01-2022

നമര:G1-167/2022

പയനര താലകില എരമം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സേരഷ എം ,മന്ത്, േപരല എനയാളട
െ അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി എരമം
വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ.വി, ,െവളിചേനാട, േപരല സൗത്, േബാധിപിച അേപക എരമം വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 06-09-2021 -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
1
2
3
4

േപര
ഉഷ.വി
സബിന സേരഷ
സചിന സേരഷ
മീനാകി.എം
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന
മാതാവ

വയസ
45
24
19
81
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Xncp-Ø¬ ]ckyw
(1)
\º¿ Pn1˛9514/2021.

2022 P\p-hcn 10.

9˛11˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk‰v \º¿ 44˛¬ (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 11770 & 11771- ˛¬ {]kn-≤-s ∏-Sp-Ø nb Pn1˛9514/2021 \º¿
]c- k y- Ø n¬ 7˛mw \º¿ Ah- I minbpsS ]tc- X - \ p- a m- b p≈ _‘w ‘‘ac- W - s ∏´ ktlm- Z - c ≥
sambvXp- h ns‚ aIƒ” F∂- X n\p ]Icw ‘‘ac- W - s ∏´ ktlm- Z - c ≥ sambv X p- h ns‚ aI≥”
F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-XmWv.
(2)
\º¿ Pn1˛16010/2019.

2022 P\p-hcn 12.

19˛10˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk‰v \º¿ 41˛¬ (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq h n`m- K Øn ¬ t]Pv \ º¿ 8905 & 8906-˛¬ {]kn - ≤ - s ∏- S p - Ø nb
]c- k y- Ø ns‚ \º¿ ‘‘Pn1˛16010/2021” F∂- X n\p ]Icw ‘‘Pn1˛16010/2019” F∂v XncpØn
hmbn-t°-≠-XmWv.
(3)
\º¿ Pn1˛9609/2021.

2022 P\p-hcn 15.

2˛11˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk‰v \º¿ 43˛¬ (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 10774 & 10775-˛¬ {]kn-≤-s∏-Sp-Ønb Pn1˛9609/2021 \º¿
]c- k y- Ø n¬ 4˛ mw \º¿
Ah- I mi nbpsS t] cv ‘‘]pjv ]- P sI . ” F∂-Xn\p ] Icw
‘‘]pjv] sI.”F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-XmWv.
Xmeq-°m-^o-kv,
]ø∂q¿.

(H∏v)
Xl-io¬Zm¿.
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