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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
:ജി1-1499/2021    02-09-2021
 
 പയനര താലകില  പളിേങാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പൗേലാസ പി സി  പളിേങാം േദശത

് െപാടയൽ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളിേങാം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിജ പൗേലാസ , പളിേങാം േദശത് െപാടയൽ വീടിൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-12-2020 -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 അനമ െജയിംസ മകള 54

2 പി പി േഡവിഡ മകന 52

3 സണി പി പി മകന 49

4 െബനി പി പി മകന 45

5 േജാൺ േപാൾ മകന 43

6 ബിന എസ മകള 42

7 ബിജ പൗേലാസ മകന 38
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
:ജി1-9090/2021 10-09-2021
 
 പയനര താലകില   കറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ എം  കറർ േദശത് മരിേകാളി

ഹൗസിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നളിനി പി െക , കറർ േദശത് മരിേകാളി ഹൗസിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2021  -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. 

 
:ജി1-9301/2021 10-09-2021
 
 പയനര താലകില   കഞിമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി നാരായണൻ  കഞിമംഗല

ം േദശത് നാരായണ നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഞിമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകള കവിത എൻ , കഞിമംഗലം േദശത്

നാരായണ നിവാസ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കഞിമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2021 -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. 

 
:ജി1-4363/2021 10-09-2021
 
 പയനര താലകില   രാമനളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എ ഉമർ ഹാജി  രാമനളി േദശത്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നളിനി പി െക ഭാര് 54

2 ഷീന പി െക മകള 34

3 നിഷ പി െക മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം കാർത്ായനി ഭാര് 72

2 പബീഷ എൻ മകന 44

3 കവിത എൻ മകള 42
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എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാമനളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബള ടി പി , രാമനളി േദശത് , േബാധിപിച അേപക

രാമനളി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-9-1982 -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. 

 
:ജി1-8688/2021 10-09-2021
 
 പയനര താലകില   പയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ടി വി േകള  തായിേനരി േദശത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പയനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ടി വി രതീഷ , തായിേനരി േദശത് , േബാധിപിച അേപക   പയനര വിേലജ

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

05-1995  -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. 

 
:ജി1-9062/2021 19-09-2021
 
 പയനര താലകില   പയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െതെക െകാടാരവിട അലി അകബർ

െകാകാനിേശരി  േദശത്  സാജിദ  മൻസിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പയനര വിേലജില   പേരതനെറ മകള അനീസ അലി

അകബർ , െകാകാനിേശരി േദശത് സാജിദ മൻസിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പയനര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2021 -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബള ടി പി മകന 60

2 ബീഫാതിമ ടി മകള 58

3 മഹമദ ഷരീഫ ടി മകന 56

4 ഇബാഹിം ഖലീൽ ടി മകന 55

5 മഹമദ ഫാറഖ ടി മകന 53

6 യസഫ സിദിഖ ടി മകന 50

7 ആയിഷ ബീവി ടി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി വി പാർവതി ഭാര് 80

2 ടി വി ചനൻ മകന 51

3 ടി വി രതീഷ മകന 48

4 ടി വി സതി മകള 45
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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. 

 
:ജി1-9061/2021 10-09-2021
 
 പയനര താലകില   പയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ എൻ െക ആചാരി  പയനർ

േദശത് ശീരാമ നിലയം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പയനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഷമ െക , പയനർ േദശത് ശീരാമ നിലയം , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-2021  -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. 

 
:ജി1-9060/2021 10-09-2021
 
 പയനര താലകില   പയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദകഞി െക  തായിേനരി േദശത

്  സകീന  മൻസിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പയനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹാരിസ എം , തായിേനരി േദശത് സകീന

മൻസിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പയനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-01-2021 -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 സജിത പി സി ഭാര് 51

2 അനീസ അലി അകബർ മകള 31

3 അൻസാർ അലി അകബർ മകന 30

4 അസന അലി അകബർ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഷമ െക ഭാര് 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയമ എം ഭാര് 73

2 അബള എം മകന 49

3 ഫാരിസ എം മകന 45

4 സകീന എം മകള 39
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:ജി1-9059/2021 10-09-2021
 
  പയനര താലകില   പയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമദാസ വി   കവായി  േദശത്

െവമിരിഞൻ  ഹൗസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പയനര വിേലജില   പേരതനെറ  മകന രതീഷ െക ,  കവായി  േദശത്

െവമിരിഞൻ ഹൗസിൽ , േബാധിപിച അേപക   പയനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   8-8-2020 -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. 

 
:ജി1-7697/2021 10-09-2021
 
 പയനര താലകില   പയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാമിന െക എൻ  കവായി േദശത

്  െക  എൻ  മൻസിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പയനര വിേലജില   പേരതയെട മകന െക എൻ മഹമദാലി , കവായി േദശത്

െക എൻ മൻസിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പയനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

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. 

 
:ജി1-9057/2021 10-09-2021
 
 പയനര താലകില   കാേങാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മയിൽ വളപിൽ കഞമ  കാേങാൽ

േദശത്    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാേങാല വിേലജില   പേരതനെറ മകള ബാലാമണി പി പി , കാേങാൽ േദശത്  , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന   27-10-2006  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത െക മകള 43

2 സനിത െക മകള 41

3 രതീഷ െക മകന 39

4 വിേജഷ െക മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക എൻ മഹമദാലി മകന 60
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ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലാമണി പി പി മകള 59

2 ബാലകഷൻ പി പി മകന 57

3 കാർത്ായനി പി പി മകള 52

4 നാരായണൻ പി പി വി മകന 50
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
:ജി2-8871/2021 03-09-2021
 
 പയനര താലകില   കരിെവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചറിയ എ വി  കരിെവളർ േദശത്

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കരിെവളര വിേലജില   പേരതയെട മകള ലീല എ വി , കരിെവളർ േദശത് , േബാധിപിച അേപക   കരിെവളര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-01-2018  -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. 

 
:ജി1-504/2021 10-09-2021
 
 പയനര താലകില  കടനപളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതനാഭൻ വി പി  കടനപളി േദശത

്  വലിയ  പരയിൽ  ഹൗസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  കടനപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിമല എൻ , കടനപളി േദശത് വലിയ

പരയിൽ ഹൗസിൽ , േബാധിപിച അേപക   കടനപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-1989  -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. 

 
:ജി1-3006/2021 10-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി എ വി മകള 81

2 ലീല എ വി മകള 63

3 പഷ എ വി മകള 52

4 സമിത ടി (മരിച മകൾ ചനമതിയെട
മകൾ

പൗതി 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിമല എൻ ഭാര് 52

2 പവിതൻ എൻ മകന 38

3 പജിത് എൻ മകന 36
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 പയനര താലകില   കടനപളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത്ായനി  കടനപളി േദശത്

വലിയ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടനപളി  വിേലജില   പേരതയെട മകന വി വി നാരായണൻ , കടനപളി േദശത് വലിയ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-11-2019 -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. 

 
:ജി1-4903/2021 13-09-2021
 
 പയനര താലകില   കടനപളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണ െപാതവാൾ  െചറവിേചര

ി  േദശത് ഇടേചരി  വടെക വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  കടനപളി  വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഇന വി െക , െചറവിേചരി േദശത്

ഇടേചരി വടെക വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കടനപളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   6-11-1980-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. 

 
:ജി1-4362/2021 13-09-2021
 
 പയനര താലകില   േകാേറാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി നരസിംഹൻ നമതിരി  കാനായി

േദശത് േചറർ ഇലം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാേറാം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഈശ്രീ ഭായ സി എൻ , കാനായി േദശത് േചറർ ഇലം ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-02-2019 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി വി നാരായണൻ മകന 58

2 വി വി ജനാർദനൻ മകന 55

3 വി വി യേശാദ മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി വി െക ഭാര് 69

2 ഇന വി െക മകള 45

3 വിജ വി െക മകന 43
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-9308/2021 10-09-2021
 
  പയനര താലകില   എരമം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസഫ െക  മാതമംഗലം േദശത്

ൈബതൽ  ൈഖർ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    എരമം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ അഷറഫ പളിവളപിൽ ,

മാതമംഗലം  േദശത്  ൈബതൽ ൈഖർ വീടിൽ  ,  േബാധിപിച  അേപക   എരമം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2021  -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. 

 
:ജി1-9314/2021 10-09-2021
 
 പയനര താലകില   ആലപടമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമിണി എം  ആലപടമ േദശത്

മാവില കലിടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആലപടമ് വിേലജില   പേരതയെട മകള സൗമ് എം വി , ആലപടമ േദശത് മാവില കലിടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതിനി ഭായ സി ഭാര് 74

2 ഈശ്രീഭായ സി എൻ മകള 54

3 ഉണികഷൻ സി മകന 48

4 അഭിേഷക വർമ എൻ (മരണെപട മകൾ
ആശാഭായിയെട മകൻ )

പൗതൻ 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി വി ൈഖറനിസ ഭാര് 68

2 ഹഫസത് ബി പളിവളപിൽ മകള 49

3 പി വി ശമീമബി മകള 45

4 മഹമദ അഷറഫ പളിവളപിൽ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതനാഭൻ െക െക ഭരതാവ 64

2 സൗമ് എം വി മകള 38

3 ഉേമഷ എം മകന 36
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:ജി1-8949/2021 10-09-2021
 
 പയനര താലകില   ആലപടമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െവങളത് െവളിചം േതാട ജാനകി

ആലപടമ േദശത് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആലപടമ് വിേലജില   പേരതയെട മകള രതി വി വി , ആലപടമ േദശത് , േബാധിപിച അേപക

ആലപടമ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-8951/2021 10-09-2021
 
 പയനര താലകില   ആലപടമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കരിമൻ ദാേമാദരൻ  ആലപടമ

േദശത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആലപടമ് വിേലജില   പേരതനെറ മകള രതി വി വി , ആലപടമ േദശത് , േബാധിപിച അേപക

ആലപടമ്  വിേലജ  ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-08-2000 -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 രതി വി വി മകള 45

2 രജനി വി വി മകള 42

3 സന് വി വി മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതി വി വി മകള 45

2 രജനി വി വി മകള 42

3 സന് വി വി മകള 38
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
:ജി2-9163/2021 03-09-2021
 
 പയനര താലകില   മാടായി വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി സഗണൻ  െവങര േദശത് സഷമ

നിവാസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാടായി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പി  വി  ഉഷാ േദവി  ,  െവങര േദശത് സഷമ നിവാസ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2020 -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. 

 
:ജി1-7413/2021 10-09-2021
 
 പയനര താലകില   എരമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസനികമാരി െക വി  മാതമംഗലം േദശത

്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എരമം വിേലജില   പേരതയെട മകള ബീന സ്ാമി  ,  മാതമംഗലം േദശത് ,  േബാധിപിച അേപക   എരമം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-

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. 

 
:ജി1-9311/2021 10-09-2021
 
 പയനര താലകില   ഏേഴാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ െക  എരിപരം െചങൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി വി ഉഷാ േദവി ഭാര് 69

2 സേരഷ ബാബ എസ മകന 51

3 സതീഷ ബാബ സഗണൻ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീന സ്ാമി മകള 44

2 ജീനരാേജഷ മകള 41

3 സീന നാരായണൻ മകള 39
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േദശത്  കളതിൽ  ഹൗസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏേഴാം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ധേനഷ പി , എരിപരം െചങൽ േദശത്

കളതിൽ ഹൗസിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഏേഴാം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-03-2013 -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. 

 
:ജി1-9089/2021  10-09-2021
 
 പയനര താലകില   കറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകി വി പി  കറർ േദശത് ൈവതാന

െ െപായിൽ ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറര വിേലജില   പേരതയെട മകന റിേജഷ വി പി , കറർ േദശത് ൈവതാെന െപായിൽ ഹൗസിൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-10-2018 -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. 

 
:ജി1-9167/2021 10-09-2021
 
 പയനര താലകില   െപരിേങാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  താഴത വളപിൽ ബാലകഷൻ ടി വി

െപരിേങാം േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരിേങാം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ എം ആർ , െപരിേങാം േദശത് , േബാധിപിച

അേപക   െപരിേങാം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-03-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ പി ഭാര് 59

2 രമ് പി മകള 35

3 ധന് പി മകള 34

4 ധേനഷ പി മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണൻ വി ഭരതാവ 72

2 റീന വി പി മകള 40

3 റിേജഷ വി പി മകന 38
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:ജി1-8952/2021 13-09-2021
 
 പയനര താലകില   െവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റമീസ െക പി  െവളർ അംശം റമീസ

മൻസിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളര വിേലജില   പേരതയെട അചന ഹസൻ എം പി , െവളർ അംശം റമീസ മൻസിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2019 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ എം ആർ ഭാര് 48

2 ജബിൻകമാർ ടി വി മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹസൻ എം പി അചന 64

2 റഹത് െക പി അമ 54

3 അബൾ കയം ഭരതാവ 31

4 മഹമദ റാസി മകന 9

5 മഹമദ ഷഹസാദ മകന 2
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:ജി1-8945/2021 10-09-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകരിയാസ െക എസ  െചറതാഴം

േദശത്  മഠതിൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറതാഴം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീബ എം , െചറതാഴം േദശത് മഠതിൽ

ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   െചറതാഴം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    20-07-2021  -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. 

 
:ജി1-8943/2021 10-09-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ െക  െചറതാഴം േദശത്

മാധാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറതാഴം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ലതീഷ െക , െചറതാഴം േദശത് മാധാസ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-07-2021 -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. 

 
:ജി1-8942/2021 10-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ എം ഭാര് 48

2 അതൽ ബിശ്ാസ മകന 26

3 സിബി അമൽേദവ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവി െക ഭാര് 65

2 ലത െക മകള 48

3 േലഖ െക മകള 44

4 ലതീഷ െക മകന 42
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  പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാധരൻ  െചറതാഴം േദശത്

െകാലൻ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െചറതാഴം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ടി  ജാനകി ,  െചറതാഴം േദശത് െകാലൻ ഹൗസ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-02-2007 -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. 

 
:ജി1-9251/2021 10-09-2021
 
  പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജിത പി   െചറതാഴം േദശത

് പനതിരിയൻ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറതാഴം വിേലജില   പേരതയെട മകന സജിത് ൈസമൺ , െചറതാഴം േദശത് പനതിരിയൻ

ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   െചറതാഴം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    09-06-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-9252/2021 10-09-2021
 
 പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ നമ്ാർ  െചറതാഴം

േദശത്  അഞലി  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറതാഴം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക വി പതാവതി 'അമ , െചറതാഴം

േദശത് അഞലി ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   െചറതാഴം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2012 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി ജാനകി ഭാര് 69

2 ഗീഷ ഗംഗാധരൻ മകള 42

3 അർജൻ ഗംഗാധരൻ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിൽ ബാബ പി മകന 43

2 ൈഷമ ൈസമൺ മകള 41

3 സജിത് ൈസമൺ മകന 38

4 സജിത് ൈസമൺ മകന 36
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-9305/2021 10-09-2021
 
 പയനര താലകില   െവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനബ എൻ എം  െവളർ േദശത

് എൻ എം ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളര വിേലജില   പേരതയെട മകള സൈബദ എൻ എം , െവളർ േദശത് എൻ എം ഹൗസിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-9387/2021 10-09-2021
 
 പയനര താലകില   െവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹമീദ എസ  കേണാത് േദശത് സാബി

റ  മൻസിലിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളര വിേലജില   പേരതനെറ മകന നസർദീൻ ടി പി , കേണാത് േദശത് സാബിറ മൻസിലിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2020 -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 െക വി പതാവതി 'അമ ഭാര് 66

2 രാേധഷ നാരായൺ മകന 47

3 േലഖാ വിേനാദ മകള 44

4 പീതാ നായർ മകള 42

5 നീേലഷ നാരായൺ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ എൻ എം മകള 41

2 മഹമദ കഞി എൻ എം മകന 39

3 ൈസനബ എൻ എം മകള 34

4 ഷഫീക് എൻ എം മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയകടി ടി പി ഭാര് 71

2 നസീറ ടി പി മകള 50

3 മഹമദ സാലിഹ ടി പി മകന 47
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:ജി1-9312/2021 10-09-2021
 
 പയനര താലകില   േകാേറാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീനാകി െക  േകാേറാം േദശത്

െകാകകാരതി  ഹൗസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േകാേറാം  വിേലജില   പേരതയെട മകള ലത െക ,  േകാേറാം  േദശത്

െകാകകാരതി ഹൗസിൽ , േബാധിപിച അേപക   േകാേറാം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-12-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

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. 

 
:ജി1-9313/ 2021 10-09-2021
 
 പയനര താലകില   േകാേറാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി കമാരൻ  േകാേറാം േദശത് പാവ

ർ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാേറാം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ലത െക , േകാേറാം േദശത് പാവർ വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2021  -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. 

 

4 സാബിറ ടി പി മകള 40

5 നസർദീൻ ടി പി മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്ൻ െക മകന 49

2 ലത െക മകള 46

3 സേനാഷ െക മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്ൻ െക മകന 49

2 ലത െക മകള 46

3 സേനാഷ െക മകന 44
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 2-8475/2021 09-09-2021
 
 പയനര താലകില   മാടായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞലീമ ബപനകത്   പതിയങാടി

േദശത്  ബപനകത്  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാടായി വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷഹീദ ബപനകത് , പതിയങാടി േദശത്

ബപനകത് ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   മാടായി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-04-2015 -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 1-9413/2021 10-09-2021
 
  പയനര താലകില   എരമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ എം  േപരൽ േദശത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എരമം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീേജഷ എൻ െക , േപരൽ േദശത് , േബാധിപിച അേപക   എരമം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 2-7514/2021 03-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റാബിയ ബി മകള 70

2 അബൾ റഹിമാൻ ബി മകന 67

3 അബദ ഗഫർ ബി മകന 59

4 ഷഫീദ ബപനകത് മകന 57

5 അബൾ ജബാർ ബി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകികടി െക ഭാര് 71

2 ശീേജഷ എൻ െക മകന 46

3 രാേജഷ എൻ െക മകന 43
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 പയനര താലകില   മാടായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി വി േയാഹനാൻ  മാടായി േദശത്

വിലകിയൻ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാടായി വിേലജില   പേരതയെട മകന രാജൻ ബിലകിയൻ , മാടായി േദശത് വിലകിയൻ ഹൗസ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-11-2017 -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 2-8872/2021 03-09-2021
 
 പയനര താലകില   കരിെവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ചിണൻ  കരിെവളർ േദശത

് ശീനിലയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരിെവളര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ദിേനഷ കമാർ ഇ വി , കരിെവളർ േദശത് ശീനിലയം

വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   കരിെവളര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-2020 -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. 

 
:ജി2 -9009/2021 03-09-2021
 
 പയനര താലകില   തിരേമനി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബഹാം കളരികണതിൽ  നരമ

േദശത്  കളരികണതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  തിരേമനി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന സാബ എബഹാം , നരമ േദശത്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജൻ ബിലകിയൻ മകന 52

2 റീത േജാർജ് മകള 61

3 െസലീന മകള 58

4 െറജിേനാൾഡ ബിലകിയൻ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി ഇ വി ഭാര് 80

2 സധാകരൻ ഇ വി മകന 62

3 ഉഷാേദവി ഇ വി മകള 58

4 ഉമാേദവി ഇ വി മകള 58

5 ദിേനഷ കമാർ ഇ വി മകന 54

6 സേരഷകമാർ ഇ വി മകന 52

7 സധീർ ഇ വി മകന 49

26th October 2021Revenue Department9613
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



കളരികണതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക  തിരേമനി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി2-8856/2021 03-09-2021
 
 പയനര താലകില   മാടായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവി പി  പതിയങാടി േദശത് ൈമെനസ്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    മാടായി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഷീബ ഇ ,  പതിയങാടി  േദശത്  ൈമെനസ്  വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-07-2021 -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. 

 
:ജി2-8851/ 2021 03-09-2021
 
 പയനര താലകില   മാടായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത്ായനി പി െക  പതിയങാടി

േദശത് പിലാകൽ പറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാടായി വിേലജില   പേരതയെട മകന സദാശിവൻ െക പി , പതിയങാടി േദശത്

പിലാകൽ പറമിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മാടായി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

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 ലീലാമ എബഹാം ഭാര് 71

2 സാം എബഹാം മകന 50

3 സാബ എബഹാം മകന 47

4 സജിനി ജയേമാൻ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ ഇ ഭാര് 53

2 രമിഷ ഇടമന മകള 33

3 ശ്ാമിലി ഇ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1 സദാശിവൻ െക പി മകന 62

2 ഹരിഹരൻ െക പി മകന 58
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
:ജി1 -9056/2021 10-09-2021
 
 പയനര താലകില   കാേങാല വിേലജില കാേങാൽ േദശത  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി പി െചറിയ

പലിേയരി  പടിഞാറവീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കാേങാല വിേലജില   പേരതയെട  മകള ബാലാമണി  പി  പി  ,  പലിേയരി

പടിഞാറവീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കാേങാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2020 -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. 

 
:ജി2-9008/2021 03-09-2021
 
 പയനര താലകില   തിരേമനി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എം ആേനാ  േകാകടവ േദശത

് െചബായിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരേമനി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫിേലാമിന ആേനാ , േകാകടവ േദശത് െചബായിൽ

വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   തിരേമനി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    29-08-2015  -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 2 -9014/2021 03-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലാമണി പി പി മകള 59

2 ബാലകഷൻ പി പി മകന 57

3 കാർത്ായനി പി പി മകള 52

4 നാരായണൻ പി പി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫിേലാമിന ആേനാ ഭാര് 63

2 െജയസൺ ആേനാ മകന 38

3 ജിൻസി ആേനാ മകള 36
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 പയനര താലകില   രാമനളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തളസിഭായി എസ  രാമനളി േദശത

് തളസി നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാമനളി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പി െക ലകണൻ , രാമനളി േദശത് തളസി നിവാസിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2021 -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. 

 
:ജി2-9084/2021 03-09-2021
 
 പയനര താലകില   രാമനളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമൻ എം വി  കനര േദശത്

മടതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    രാമനളി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഉേമഷ എം വി  ,  കനര േദശത് മടതിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2000 -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. 

 
:ജി2-9015/2021 03-09-2021
 
  പയനര  താലകില    രാമനളി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മലെകടിൽ  പതിയപരയിൽ

അഹമദകഞി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാമനളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന നാലപരപാടിൽ മലെകടിൽ അബറഹിമാൻ , എടികളം

േദശത്  , േബാധിപിച അേപക   രാമനളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    07-05-2008  -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 പി െക ലകണൻ ഭരതാവ 74

2 രാഹൽ പി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി എം വി ഭാര് 63

2 രാേജഷ എം വി മകന 44

3 രതീഷ എം വി മകന 40

4 ഉേമഷ എം വി മകന 39
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:ജി 2 -9013/2021 03-09-2021
 
  പയനര താലകില   രാമനളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തണായി ചിരകണൻ  രാമനളി

േദശത്തണായി  ഹൗസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന പദീപ െക വി , രാമനളി േദശത്തണായി

ഹൗസിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   രാമനളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2018 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാലപരപാടിൽ മലെകടിൽ ൈസനബ ഭാര് 87

2 നാലപരപാടിൽ മലെകടിൽ അബറഹിമാൻമകന 58

3 നാലപരപാടിൽ മലെകടിൽ അൈസനാർമകന 55

4 നാലപരപാടിൽ മലെകടിൽ മറിയം മകള 51

5 നാലപരപാടിൽ മലെകടിൽ വഹീദ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ െക പി ഭാര് 66

2 േപമരാജൻ െക പി മകന 47

3 പദീപ െക പി മകന 44
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
:ജി2-1127/2021 03-09-2021
 
 പയനര താലകില   മാടായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചരിചിമഹമത ഷാഫി  പതിയങാടി േദശ

ം ആതീമ മഹൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് നഫീസ െക  േബാധിപിച അേപക   മാടായി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    25-03-2014-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. 

 
:ജി2-9160/2021 03-09-2021
 
  പയനർ  താലകില   മാടായി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവി  പി  വി   മാടായി  േദശം

പാറനടവളപിൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള തങം പി വി േബാധിപിച അേപക   മാടായി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-06-2021-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 േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി2-7396/2021 03-09-2021
 
 പയനര താലകില   മാടായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി െബനഡിക്  പതിയങാടി േദശം

റീനാലയതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ െക ഭാര് 40

2 സഫന ഷാഫി െക മകള 21

3 സഹല ഷാഫി െക മകള 14

4 മഹമദ ശസിൽ െക മകന 9

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിമല പി വി മകള 60

2 തങം പി വി മകള 59

3 ഉഷ പി വി മകള 57
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സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന െക ബി സജ  േബാധിപിച അേപക   മാടായി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-06-2021-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. 

 
:ജി2-9166/2021 03-09-2021
 
  പയനര താലകില   മാടായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നടവിെല എടിയാട്  ചനകടിനായർ

െവങര  േദശം  കകീൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന ഉണികഷൻ െക  േബാധിപിച അേപക   മാടായി വിേലജ

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

03-2016-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. 

 
:ജി2-9165/2021 03-09-2021
 
 പയനര താലകില   മാടായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കകീൽ ജാനകി  െവങര േദശം കകീ

ൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന ഉണികഷൻ െക േബാധിപിച അേപക   മാടായി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതിവന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    07-05-2009-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റബീന വി ഭാര് 75

2 റീന േബബി മകള 54

3 ബാബ മകന 51

4 ബിജ െക ബി മകന 48

5 സജ െക ബി മകന 45

6 ബിന െക ബി മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പങജം െക മകള 65

2 ഇനിര െക മകള 63

3 ലക്മണൻ െക മകന 59

4 ഉണികഷൻ െക മകന 55

5 ദിേനശൻ െക മകന 53

6 പകാശൻ െക മകന 51
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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 പങജം െക മകള 65

2 ഇനിര െക മകള 63

3 ലക്മണൻ െക മകന 59

4 ഉണികഷൻ െക മകന 55

5 ദിേനശൻ െക മകന 53

6 പകാശൻ െക മകന 51
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Payyannur Taluk

Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ Pn2˛11972/2020. 2021 sk]v‰w-_¿ 3.

4˛5˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk‰v \º¿ 18-˛¬ (hm-eyw-˛X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v

em‚ v dh\yq hn`m-K-Øn¬ 3588-˛mw t]Pv \º-cn¬ {Ia-\-º¿ 10 Bbn {]kn-≤oI-cn® Pn2.˛11972/20

\º¿ ]c-ky-Øn¬ {Ia\º¿ 5 Bbn tN¿Ø ‘_jo¿, F. ]n.’ F∂p-≈Xv ‘_jo¿, Fw. F.,’
F∂v Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

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

9622 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2021


		2021-10-26T12:46:43+0530
	Salim A




