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Kannur District

 
Payyannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-9512/2021 19-11-2021
 
 പയനര താലകില   മാടായി വിേലജില  മാടായി  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എേളടത് വീടിൽ

പാർവതി അമ,  ശീപാർവതി  ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന കഞിരാമൻ എ വി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ

ആഫീസർ      മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

31-08-1996 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-11259/2021 30-10-2021
 
 പയനര താലകില   വയകര വിേലജില വയകര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ എം സി,

മംഗലം കേനൽ  വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് േതസ്ാമ േജാസഫ    േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പവിതൻ ഇ വി മകന 74

2 നളിനി എ വി മകള 71

3 പതാവതി ഇ വി മകള 64

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 പതനാഭെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 64

9 പിേജഷ െക വി   (മരണെപട മകൻ പതനാഭെൻറ മകൻ) പൗതൻ 38

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ േജാസഫ ഭാര് 69

16234 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 

2 ൈഷനി േജാസഫ മകള 46

3 ഷാനി  േജാസ എം മകള 44

4 ബാബ േജാസ എം മകന 42

07th December 2021Revenue Department16235
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