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Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 1 9294/ 2021 10-09-2021
 
 പയനര താലകില   േകാേറാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശി െക  കണതിൽ ഹൗസിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാേറാം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിഷ െക , കണതിൽ ഹൗസിൽ , േബാധിപിച അേപക   േകാേറാം വിേലജ

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

10-2018  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 7406/ 2021 03-09-2021
 
  പയനര താലകില   എരമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി  ചിരകണൻ    കട്ത്   

വണാരപരയിൽ  പറമിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരമം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈതവളപിൽ ലകണൻ ,   കട്ത്  

വണാരപരയിൽ പറമിൽ , േബാധിപിച അേപക   എരമം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-03-1994  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാറ െക അമ 80

2 നിഷ െക ഭാര് 37

3 ശിവാനി െക മകള 17

4 സാരംഗ െക മകന 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈതവളപിൽ രാഘവൻ മകന 68

2 ൈതവളപിൽ കമലാകി മകള 63

3 ൈതവളപിൽ ശീധരൻ മകന 61

4 ൈതവളപിൽ ലകണൻ മകന 58

5 ൈതവളപിൽ േമാഹനൻ മകന 55

6 ൈതവളപിൽ വിമല മകള 51
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:ജി 1 9011/ 2021 03-09-2021
 
 പയനര താലകില   എരമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക വി ദാേമാദരൻ  കാനാ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എരമം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മഠതിൽ േകാളിയാട് ജാനകി , കാനാ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   എരമം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-11-2014  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 8948/ 2021 27-08-2021
 
 പയനര താലകില   െപരിേങാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എച് അബള  ചപൻറകത്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരിേങാം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫാതിമ സി പി , ചപൻറകത് വീടിൽ , േബാധിപിച

അേപക   െപരിേങാം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 8704 / 2021 27-08-2021
 
 പയനര താലകില   െവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി ചിണെപാതവാൾ  വണാടിൽ ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െവളര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എ വി സേരാജിനി , വണാടിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   െവളര വിേലജ

7 ൈതവളപിൽ ഇനിര മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഠതിൽ േകാളിയാട് ജാനകി ഭാര് 67

2 മഠതിൽ േകാളിയാട് ജയശീ മകള 45

3 മഠതിൽ േകാളിയാട് സതി മകള 43

4 മഠതിൽ േകാളിയാട് വനജ മകള 40

5 മഠതിൽ േകാളിയാട് സീമ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ സി പി ഭാര് 73

2 മഹമദ അലി സി പി മകളെട ഭർതാവ 62

3 െമഹബബ റഹാൻ സി പി മകന 58
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-

12-2014  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 ൭൬൯൯/ 2021 27-08-2021
 
 പയനര താലകില   പയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷ ടി  തയിൽ ഹൗസ  എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പയനര

വിേലജില   പേരതയെട മകള വഹീദ ടി , തയിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   പയനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-2019  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 8690/ 2021 27-08-2021
 
 പയനര താലകില   പയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദകഞി െക  േകേളാത് ഹൗസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പയനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന നൗഫൽ െക , േകേളാത് ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   പയനര വിേലജ

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

11-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ വി സേരാജിനി ഭാര് 71

2 എ വി ശീകമാർ മകന 50

3 എ വി ശീജ മകള 47

4 എ വി ശീനി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾ സലാം ടി മകന 62

2 മഹമദ ഇഖബാൽ ടി മകന 60

3 അബൾ നാസർ ടി മകന 58

4 അബൾ ഷകർ ടി മകന 55

5 ഫാതിമ സഹറ ടി മകള 53

6 മഹമദ ഷാഫി ടി മകന 50

7 ഫൗസിയ ടി മകള 46

8 വഹീദ  ടി മകള 43
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േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 8693/ 2021 27-08-2021
 
  പയനര താലകില   എരമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിയ കണകീൽ മറിയം  നിഹാൽ

ഹൗസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരമം വിേലജില   പേരതയെട മകന പതിയ കണകീൽ അബൾ ഖാദർ , നിഹാൽ ഹൗസിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 8698 / 2021 27-08-2021
 
 പയനര താലകില   കഞിമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശീവിഹാർ വീടിൽ  പാറകടി ടി വി

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കഞിമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മകള ഗീത ടി വി , ശീവിഹാർ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കഞിമംഗലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സകീന െക ഭാര് 63

2 നൗഫൽ െക മകന 40

3 അബള െക മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദകഞി പതിയകണകീൽ മകന 58

2 അലിമഹമദ അബൽ റഹമാൻ മകളെട ഭർതാവ 55

3 പതിയ കണകീൽ അബൽ ഖാദർ മകന 53

4 ഹാജിറ പതിയ കണകീൽ മകള 47

5 ഫാതിമ പതിയ കണകീൽ മകള 46

6 പതിയ കണകീകീൽ ജാവിർ മകന 43

7 പതിയ കണകീകീൽ ഉൈനസ മകന 39

8 പതിയ കണകീകീൽ ഇസായിൽ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:ജി 1 8696/ 2021 27-08-2021
 
 പയനര താലകില   കഞിമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാകരൻ പി  പേടനിയിൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കഞിമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അജിത െക വി , പേടനിയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കഞിമംഗലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    11-11-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

1 ടി വി മരളി മകന 60

2 ടി വി ഗീത മകള 59

3 ടി വി ശീജ മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിത െക വി ഭാര് 53

2 അശ്തി പി മകള 16
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 1 8695/ 2021 27-08-2021
 
 പയനര താലകില   കഞിമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ഇസയിൽ , ആമിന മൻസിലിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കഞിമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമീറ ടി പി , ആമിന മൻസിലിൽ , േബാധിപിച അേപക   കഞിമംഗലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി ൧ 8702 / 2021 27-08-2021
 
 പയനര താലകില   െപരിേങാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമകഷൻ െക വി  ൈകപത് വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െപരിേങാം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനകമാരി എ , ൈകപത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െപരിേങാം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 9012/ 2021 03-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമീറ ടി പി ഭാര് 45

2 ഇർഷാദ ഇസയിൽ ടി പി മകന 30

3 ഇബാഹിം ഇസയിൽ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി എ ഭാര് 70

2 പശാന് അരമന മകന 45

3 പസീത അരമന മകള 42

4 പർണിമ എ മകള 39
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 പയനര താലകില   എരമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷീബ േമാഹൻദാസ  നടവിെല വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എരമം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േമാഹൻദാസ നടവിെല വീടിൽ , നടവിെല വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

എരമം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 8684/ 2021 02-09-2021
 
 പയനര താലകില   എരമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കനത് ശ്ാമള  കിഴെകപറത് വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എരമം വിേലജില   പേരതയെട മകള സൗമ് െക , കിഴെകപറത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   എരമം വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 8683/ 2021 02-09-2021
 
 പയനര താലകില   എരമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ എൽ പി കഞിമസാൻ ഹാജി  അ

ൽ ജസീറ മൻസിലിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരമം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആസിയ കഞിമസാൻ െക െക , അൽ ജസീറ മൻസിലിൽ 

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹൻദാസ നടവിെല വീടിൽ ഭരതാവ 52

2 േശയസ കമാർ മകന 17

3 കാർതിക േമാഹൻദാസ മകന 7

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രവീനൻ െക പി ഭരതാവ 66

2 സൗമ് െക മകള 33

3 സനപ െക മകന 31
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:ജി 1 7808/ 2021 02-09-2021
 
 പയനര താലകില   െവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത്ായനി ടി വി  തലകെല വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െവളര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഗേണശൻ ടി വി , തലകെല വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െവളര വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 8687/ 2021 02-09-2021
 
 പയനര താലകില   െവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി കഞിരാമ െപാതവാൾ  വിപഞിക

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വി പി കമലാകി അമ , വിപഞിക വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആസിയ കഞിമസാൻ ഭാര് 60

2 സമീർ െക െക മകളെട ഭർതാവ 41

3 ആരിഫ െക െക മകന 40

4 ജസീറ െക െക മകള 36

5 ഫഹീമ െക െക മകള 33

6 ഫാസിൽ െക െക മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പരേഷാതമൻ ടി വി മകന 57

2 സേരശൻ ടി വി മകന 55

3 ഗേണശൻ ടി വി മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി പി കമലാകി 'അമ ഭാര് 78

2 വി പി മഞള മകള 59

3 വി പി ശീലത മകള 55

4 വി പി പകാശബാബ മകന 53
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:ജി 1 8841 / 2021 02-09-2021
 
 പയനര താലകില   കഞിമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീനാകി ടി  െതകടവൻ ഹൗസിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കഞിമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മകള രതി , െതകടവൻ ഹൗസിൽ , േബാധിപിച അേപക   കഞിമംഗലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 8842/ 2021 02-09-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  ഉണികഷൻ നായർ  െചറതാഴം

േദശത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറതാഴം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജയരാജൻ വി വി , െചറതാഴം േദശത് , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2001  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 8843 / 2021 02-09-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരയണൻ വി വി  വലിയ മതത്

ൻ ഹൗസിൽ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറതാഴം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനീഷകമാർ എം ,  വലിയ മതത്ൻ ഹൗസിൽ ,

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

5 വി പി പേമാദകമാർ മകന 53

6 വി പി പവീൺകമാർ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതി മകെന ഭാര് 49

2 രജിൻ ടി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സ്ർണകമാരി വി വി ഭാര് 72

2 ജയരാജൻ വി വി മകന 53

3 മണിദാസ വി വി മകന 48

4 ബിന വി വി മകള 46
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സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദാകായണി വി എം ഭാര് 64

2 അനീഷകമാർ എം മകന 43

3 സജിത എം മകള 40

4 സരിത വി  എം മകള 38
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 1 8844/ 2021 02-09-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ധനരാജൻ കാമത്  സേരാവരം

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറതാഴം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സേരാജിനി െക പി , സേരാവരം വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 8697/ 2021 27-08-2021
 
 പയനര താലകില   കഞിമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ എം  മണ്ൻഹൗസിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കഞിമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനി ടി ടി , മണ്ൻഹൗസിൽ , േബാധിപിച അേപക   കഞിമംഗലം വിേലജ

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

03-2018  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 8787/ 2021 27-08-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമൻ െക  കണംകളത് വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി െക പി ഭാര് 52

2 രമ് െക മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി ടി ടി ഭാര് 49

2 ശീജിൻ എം മകന 27

3 ശീഖിൽ എം മകന 24
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െചറതാഴം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കമലാകി െക , കണംകളത് വീടിൽ , േ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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 8790/ 2021 27-08-2021
 
  പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ നമ്ാർ പി െക  പി െക

ഹൗസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറതാഴം വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാമചനൻ െക സി , പി െക ഹൗസിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-02-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് 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 പി കമലാകി ഭാര് 64

2 അരൺബാബ െക മകന 40

3 അനപകമാർ െക മകന 37

4 കഞാതി അമ 90

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി 'അമ ഭാര് 83

2 തമാൻ െക സി മകന 63

3 െക സി സത്ഭാമ മകള 61

4 സകമാരൻ െക സി മകന 58

5 രാമചനൻ െക സി മകന 57

6 നരസിംഹൻ െക സി മകന 54

7 രഘനാഥൻ െക സി മകന 52
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
:ജി1-11782/2020 03-09-2021
 
  പയനര താലകില   കടനപളി  വിേലജില കടനപളി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  െക

നാരായണൻ  നമ്ാർ   േപാേതര  കരിയാട  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതൻെറ മകൻ  കടനപളി  വിേലജില    കേകാപത്

ശീധരൻ , കേകാപത് , േബാധിപിച അേപക   കടനപളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-3008/2021 03-09-2021
 
 പയനര താലകില   കടനപളി വിേലജില കടനപളി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീേദവി അമ

കപാടകത്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടനപളി  വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ കപാടകത് കഞിരാമൻ നമ്ാർ   , കപാടകത്

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-1989 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കേകാപത് സേലാചന മകള 67

2 കേകാപത് ശീധരൻ മകന 65

3 കേകാപത് സതി മകള 62

4 കേകാപത് നളിനി മകള 60

5 കേകാപത് മീനാകി മകള 58

6 കേകാപത് സേരഷ മകന 54

7 കേകാപത് സധ മകള 52

8 െക എം ലത(മരണെപട മകൻ െക
േഗാപാലകഷൻെറ ഭാര്

മകെന ഭാര് 45

9 െക എം നപിൻകമാർ(മരണെപട മകൻ
െക േഗാപാലകഷൻെറ മകൻ)

പൗതൻ 25

10 െക എം ഗരപിയൻ(മരണെപട മകൻ െക
േഗാപാലകഷൻെറ മകൻ)

പൗതൻ 22

8292 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
:ജി1-9007/2021 03-09-2021
 
 പയനര താലകില   ആലപടമ് വിേലജില കറേവലി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാവില സേരാജിനി

മാവില ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആലപടമ് വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ മാവില നാരായണൻ , മാവില ഹൗസ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-9005/2021 03-09-2021
 
  പയനര താലകില   േകാേറാം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപരിയാടൻ കഷൻ നമ്ാർ

െപരിയാടൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്  േകാേറാം  വിേലജില   നനിനി  പി  ,  െപരിയാടൻ ,  േബാധിപിച  അേപക

േകാേറാം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-12-2006  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കപാടകത് കഞിരാമൻ നമ്ാർ സേഹാദരൻ 84

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാവില ദാേമാദരൻ സേഹാദരൻ 77

2 മാവില ലകി സേഹാദരി 71

3 മാവില കല്ാണി സേഹാദരി 69

4 മാവില ശീേദവി സേഹാദരി 68

5 മാവില ജാനകി സേഹാദരി 65

6 മാവില നാരായണൻ സേഹാദരൻ 65

7 മാവില രഗിണി സേഹാദരി 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നനിനി പി ഭാര് 64

2 ലളിത പി മകള 45

3 അജിത പി മകള 42

4 സജിത പി മകള 40
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