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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
:ജി2/ 4930/ 2021 15-09-2021
 
 പയനര താലകില   മാടായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അബള  പതിയങാടി േദശത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മാടായി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഷമീന െക പി , േബാധിപിച അേപക   മാടായി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2020  -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. 

 
:ജി2-9511/ 2021 17-09-2021
 
 പയനര താലകില   മാടായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഐ വി കഞിരാമൻ മാടായി േദശത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മാടായി വിേലജില   പേരതനെറ മകന കഞിരാമൻ എ വി േബാധിപിച അേപക   മാടായി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-11-2005  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞാമിന  െക പി ഭാര് 66

2 സകീന െക പി മകള 49

3 െമഹബബ െക പി മകന 44

4 അബള െക പി മകള 42

5 സറീന െക പി മകള 36

6 സജന െക പി മകള 30

7 ഷമീന െക പി മകള 34

8 മബീന െക പി മകള 26

9 അബൾ സറർ െക പി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പവിതൻ ഇ വി മകന 74

2 നളിനി എ വി മകള 71

3 പതാവതി ഇ വി മകള 64
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:ജി2-9510 / 2021 17-09-2021
 
 പയനര താലകില   മാടായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷ മീതെലപരയിൽ  മടായി േദശത

് എം പി ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാടായി വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹാഷിം എം പി , , േബാധിപിച അേപക   മാടായി വിേലജ

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

11-2004  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-8469/ 2021 18-09-2021
 
 പയനര താലകില   െവേളാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചീയേഞരി െചേഞരി പതാകി 'അമ

 െവേളാറ േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവേളാറ വിേലജില    മകന ബാബരാജൻ സി പി , േബാധിപിച അേപക   െവേളാറ വിേലജ

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

08-2019 -ല മരണെപടതായം  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

4 േപമവലി ഇ വി മകള 61

5 കഞിരാമൻ എ വി മകന 59

6 സത്ഭാമ എ വി മകള 56

7 വിജയകമാർ എ വി മകന 52

8 ദാകായണി െക വി  (മരണെപട മകൻ പതനാഭൻെറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 64

9 പിേജഷ െക വി (മരണെപട മകൻ പതനാഭൻെറമകൻ ) പൗതൻ 38

10 ജിഷ െക വി (മരണെപട മകൻ പതനാഭൻെറ മകൾ ) പൗതി 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആതിമ മീതെലപരയിൽ മകള 74

2 ഖദീജ എം പി മകള 68

3 യസഫ എം പി മകന 66

4 മജീദ അഹമദകടി മകന 64

5 മഹമദ മീതെലപരയിൽ മകന 60

6 താഹിറ എം പി മകള 58

7 റംസീന അബൾ നാസർ (മരണെപട മകൾ നസീറയെട മകൾ
)

പൗതി 36

8 മഹസിന എം പി  (മരണെപട മകൾ നസീറയെട മകൾ ) പൗതി 33

9 ബീഫാത മഹമദലി  (മരണെപട മകൾ നസീറയെട മകൾ ) പൗതി 49

10 ഹാഷിം മീതെലപരയിൽ മകന 43
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:ജി1-8838/2021 18-09-2021
 
  പയനര താലകില   െചറതാഴം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ നായർ  െചറതാഴം

േദശത്  കപാടകത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറതാഴം വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി കപാടകത് കാർത്ായനി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസനകമാർ സി പി മകന 57

2 ബാബരാജൻ സി പി മകന 56

3 മധസദനൻ സി പി മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കപാടകത് കാർത്ായനി സേഹാദരി 78

2 കപാടകത് ജാനകി സേഹാദരി 74

3 കപാടകത് കഞിരാമൻ നമ്ാർ സേഹാദരൻ 69
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 1-7048/2021 18-09-2021
 
 പയനര താലകില   െപരിേങാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതൻ പറമിൽ തങമ  െപരിേങാ

ം  േദശത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരിേങാം വിേലജില   പേരതയെട മകന സേരഷ പി ടി , േബാധിപിച അേപക   െപരിേങാം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-06-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-9513/ 2021 18-09-2021
 
 പയനര താലകില  പളിേങാം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി േകശവൻ ആചാരി  പളിേങാം

േദശത്  േതനം  മാകീൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പലിേങാം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ടി െക േഗാപി , േബാധിപിച അേപക

പളിേങാം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-01-2021 -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. 

 
:ജി1-8469/ 2021 18-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനൻ മകന 58

2 ആൻസി മകള 55

3 സേരഷ പി ടി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി െക തങമ മകള 76

2 ടി െക രാധാമണി മകള 71

3 ടി െക േഗാപി മകന 69

4 ടി െക ചനമണി മകള 63
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  പയനര താലകില   എരമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇരടതി ജാനകി  േപരൽ േദശത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എരമം വിേലജില   പേരതയെട മകന വിേനാദകമാർ ഇ  , േബാധിപിച അേപക   എരമം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-2021  -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. 

 
:ജി2-8151/ 2021 17-09-2021
 
 പയനര താലകില   മാടായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ കഞി എം ടി പി  മാടായി േദശത

്  എസ  എൽ  പി  നയ  ഹൗസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാടായി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആയിഷ എസ എൽ പി , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-03-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന ഇ മകള 54

2 േശാഭ ഇ മകള 52

3 പസന ഇ മകള 50

4 അനിത ഇ മകള 47

5 വിേനാദകമാർ ഇ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ എസ എൽ പി ഭാര് 60

2 അബൾ റഹിമാൻ ഹാജി സേഹാദരൻ 80

3 ഉമർ ഹാജി എം ടി പി സേഹാദരൻ 70
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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 2 -9605 / 2021 25-09-2021
 
 പയനര താലകില   പയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം വി ഭാസകരൻ  പയനർ േദശത്

മാവിേചരി  വടേക  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പയനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീകമാർ എം വി , , േബാധിപിച അേപക

 പയനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-03-2012  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 2 -9608 /2021 25-09-2021
 
 പയനര താലകില   പയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അഞിലത്  തായിേനരി േദശത

് ,ഫാതിമ മൻസിലിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പയനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന െമഹറഫ എ , , േബാധിപിച അേപക   പയനര 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 1 -8239 / 2021 25-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണി എം വി ഭാര് 72

2 ശീകമാർ എം വി മകന 48

3 ശീകല എം വി മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീഫാത എ ഭാര് 53

2 െമഹറഫ എ മകന 34

3 ൈസനബ എ മകള 27

4 നൈസബ മകള 23

5 മസമിൽ മകന 25
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 പയനര താലകില   പയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   പി പതാവതി  പാേലരി ഹൗസിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പയനര വിേലജില   പേരതയെട മകന പകാശൻ പി , , േബാധിപിച അേപക   പയനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-02-2015  -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. 

 
:ജി 2 -9610 / 2021 25-09-2021
 
 പയനര താലകില   പയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻ പി വി  പയനർ േദശത് മണകാട

ി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പയനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാജീവൻ പി വി , , േബാധിപിച അേപക   പയനര വിേലജ

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

07-2018  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 2 -9609 / 2021 25-09-2021
 
 പയനര താലകില   പയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലാകി െക  പയനർ േദശത്

കാനായി ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പയനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന രവീനൻ െക , , േബാധിപിച അേപക   പയനര വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പകാശൻ പി മകന 55

2 ഷാജി പി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി വി ഭാര് 78

2 പതിനി പി വി മകള 55

3 വനജ പി വി മകള 54

4 രാജീവൻ പി വി മകന 51
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:ജി 1 6699 / 2021 24-09-2021
 
 പയനര താലകില   കാേങാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാഗീരഥി െക വി  ആലകാട േദശത

് കഷ നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാേങാല വിേലജില   പേരതയെട മകള ഉഷ െക വി , , േബാധിപിച അേപക   കാേങാല വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 2 -505 / 2021 10-09-2021
 
 പയനര താലകില   മാടായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകായ മഹമദ  പതിയങാടി േദശത

് മലാൻകണി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാടായി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജലാലദീൻ എം െക , , േബാധിപിച അേപക   മാടായി വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രവീനൻ െക മകന 50

2 ഗീത െക മകള 48

3 സനിത െക മകള 41

4 പഷജ െക മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ െക വി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞാറബി എം െക ``` ഭാര് 53

2 െഷരീഫ എം െക മകള 36

3 ജലാലദീൻ എം െക മകന 35

4 ജാബിറ എം െക മകള 33

5 മഹമദ ജാസിർ എം െക മകന 27
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:ജി 2 -7962 / 2021 10-09-2021
 
 പയനര താലകില   മാടായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം കടിമമസൻ  മാടായി േദശത

് മമസൻ ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാടായി വിേലജില   പേരതനെറ മകള സമയ പി പി , , േബാധിപിച അേപക   മാടായി വിേലജ

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

11-2018  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 2 -9310 / 2021 10-09-2021
 
 പയനര താലകില   രാമനളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ നായർ നടവിലത്  കനര

േദശത്  നടവിലത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സത്ൻ എം വി , , േബാധിപിച അേപക

രാമനളി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-11-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഫാബി പി പി ഭാര് 67

2 മഹമദ അമീർ പി പി മകന 51

3 നസീമ പി പി മകള 49

4 റസിയാബി പി പി മകള 47

5 സാജിദ മഹമദ പി പി മകള 45

6 സമയ പി പി മകള 41

7 സമീമ പി പി മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാന്ൻ വീടിൽ യേശാദ ഭാര് 80

2 ദാേമാദരൻ എം വി മകന 62

3 ശാന എം വി മകള 53
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:ജി 2 -9299 / 2021 10-09-2021
 
 പയനര താലകില   കരിെവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജേയഷകമാർ െക വി  കരിെവളർ

േദശത് മാനസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരിെവളര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിധ ടി വി , , േബാധിപിച അേപക   കരിെവളര വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 2 9300 / 2021 10-09-2021
 
  പയനര താലകില   കരിെവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാടകാരെൻറ മീനാകി

കരിെവളർ  േദശത്  െകാടകാരെൻറ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരിെവളര വിേലജില   പേരതയെട മകന േമാഹനൻ െക ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-01-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 2 -9292 / 2021 10-09-2021
 

4 സത്ൻ എം വി മകന 55

5 സശീല എം വി മകള 51

6 ഉഷ എം വി മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവി െക വി അമ 67

2 വിധ ടി വി ഭാര് 39

3 േദവാമത െക വി മകള 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തമായി െക മകള 65

2 ശാന െക മകള 58

3 ശ്ാമള െക മകള 57

4 േമാഹനൻ െക മകന 54

5 ബാബ െക മകന 48

6 സനിത െക മകള 45
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 പയനര താലകില   െപരിനട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തമായി  പതകാരതി ഹൗസിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െപരിനട വിേലജില   പേരതയെട മകന രഞജിത് പി , , േബാധിപിച അേപക   െപരിനട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2021  -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. 

 
:ജി 2 -11259 / 2021 10-09-2021
 
 പയനര താലകില   രാമനളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ എൻ വി  കനര േദശത് നടവില

െ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാമനളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന റിേജഷ െക വി , , േബാധിപിച അേപക   രാമനളി വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 2 -5301 / 2021 10-09-2021
 
 പയനര താലകില   കരിെവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം മഹമദ കഞി  മയിൽ വളപിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കരിെവളര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കഞാമിന എ െക പി , , േബാധിപിച അേപക   കരിെവളര വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-01-2020 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഞജിത് പി മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന െക വി                          ( രണാം ഭാര് ) ഭാര് 65

2 ഐശ്ര് പി വി                       ആദ്ഭാര് ബാലമണിയെട മകള 37

3 രമ് െക വി                           രണാം ഭാര് ശാനയെട മകള 30

4 റിേജഷ െക വി                        രണാം ഭാര് ശാനയെട മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1 കഞാമിന എ െക പി ഭാര് 59

2 നഫീസത് അബൾ ഗഫർ മകള 36

3 ഫുദീൻ െക പി പേരതെൻറ മരണെപട പിതസേഹാദരൻ
എം ടി പി അബള ഹാജിയെട

മകന 63

4 ഷംസദീൻ െക പി പേരതെൻറ മരണെപട പിതസേഹാദരൻ
എം ടി പി അബള ഹാജിയെട

മകന 60

5 സൈലമാൻ പേരതെൻറ മരണെപട പിതസേഹാദരൻ എം ടി
പി അബള ഹാജിയെട

മകന 57

6 മഹമദ അലി പേരതെൻറ മരണെപട പിതസേഹാദരൻ എം
ടി പി അബള ഹാജിയെട

മകന 53

7 ഗഫർ പേരതെൻറ മരണെപട പിതസേഹാദരൻ എം ടി പി
അബള ഹാജിയെട

മകന 51

8 അബൾ റഹിമാൻപേരതെൻറ മരണെപട പിതസേഹാദരൻ
എം ടി പി അബള ഹാജിയെട

മകന 49

02th November 2021Revenue Department10779
____________________________________________________________________________________________________________________________

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


		2021-11-02T16:25:35+0530
	Salim A




