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NOTICE

 
:ബി1-14123/2021 20-09-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി വിേലജില പഴാതി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതകണി ലീല  പതകണ

ി  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പഴാതി വിേലജില   പേരതയെട മകന മേനാജ ഇ , പതകണി ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക

പഴാതി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-03-2016  -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. 

 
:ബി1-14155/2021 20-09-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ സലാം പി പി  കഞിവളപിൽ ഹൗസ ചിറകൽ അംശ

ം പഴാതി േദശം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ആഷിഖ െക വി  ,  കഞിവളപിൽ ഹൗസ ചിറകൽ അംശം പഴാതി  േദശം ,

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-08-2021  -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 വിജയൻ പതകണി മകന 55

2 വിഘനൻ എ മകന 47

3 വിശ്ൻ എ മകന 46

4 മേനാജ ഇ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാഹിദ െക വി ഭാര് 55

2 ആയിഷാബി െക വി മകള 36

3 ആഷിഖ െക വി മകന 32

4 സൽമത് െക വി മകള 27

5 സഫ തസനീം െക വി മകള 20
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:ബി1-14156/2021 20-09-2021
 
 കണര താലകില   ചിറകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാേറാത് റഫീഖ  ചിറകൽ അംശ

ം പഴാതി േദശം േകാേറാത് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിറകല വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ യാസിർ സി , ചിറകൽ അംശം

പഴാതി േദശം േകാേറാത് ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:ബി1-14157/2021 20-09-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി അംശം പഴാതി േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാമമറിയൻ ചനി   സവിദ്

നിവാസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പഴാതി വിേലജില   പേരതയെട മകള സധർമ പി , പഴാതി അംശം പഴാതി േദശം സവിദ് നിവാസ ,

േബാധിപിച അേപക   പഴാതി ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 1-14159/2021 20-09-2021
 
 കണര താലകില   കാഞിേരാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ െക സി  മനകൽ വീട

കാഞിേരാട അംശം തലമണ േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കാഞിേരാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സി  പി  ചിത ,  മനകൽ വീട

കാഞിേരാട അംശം തലമണ േദശത് , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാബിറ സി ഭാര് 47

2 മഹമദ യാസിർ സി മകന 28

3 റമീസ സി മകള 26

4 സമീന സി മകള 25

5 റിസവാൻ മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധർമ പി മകള 63
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പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-14161/2021 20-09-2021
 
 കണര താലകില   േചേലാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനേമത് ബാലകഷൻ  േചേലാറ അംശ

ം  മൗവേഞരി  േദശം  അമാടി  വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചേലാറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന േസാബിൻ ബാലകഷൻ , േചേലാറ

അംശം മൗവേഞരി േദശം അമാടി വീട , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   20-12-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:ബി1-14162/2021 20-09-2021
 
 കണര താലകില   േചേലാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കൗഷൽ ബി നമ്ാർ  േചേലാറ അംശം

കാപാട  േദശം  കസമം  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചേലാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീേരഖ കൗഷൽ നമ്ാർ , േചേലാറ

അംശം കാപാട േദശം കസമം വീട , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   17-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 സി പി ചിത ഭാര് 59

2 െക സി ജിൻസ മകള 30

3 െക സി ദിൽജിത് മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ െക ഭാര് 60

2 േസാബിൻ ബാലകഷൻ മകന 31

3 ഷബിൻ ബാലകഷൻ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേരഖ കൗഷൽ നമ്ാർ ഭാര് 40

2 പൗർണമി  കൗഷൽ നമ്ാർ മകള 17

3 വിഘേനഷ കൗഷൽ നമ്ാർ മകന 11

4 സമ ബാലകഷൻ അമ 68
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:ബി1-14163/2021 20-09-2021
 
 കണര താലകില   മാടല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ കരീം എ സി  മാടൽ അംശം മാടൽ

േദശം ബി സി ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാടല വിേലജില   പേരതനെറ മകന സാബിർ ബി സി , മാടൽ അംശം മാടൽ േദശം ബി സി ഹൗസ ,

േബാധിപിച  അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-14210/2021 20-09-2021
 
 കണര താലകില   വളപടണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കറിയായസമാനവിട യസഫ  വളപടണ

ം  അംശം   വളപടണം  േദശം  ബഷറിയാസ  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളപടണം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തായകത്

മപനവിട സഫിയ , വളപടണം അംശം  വളപടണം േദശം ബഷറിയാസ വീട , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2021 -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. 

 
:ബി1-14211/2021 20-09-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസബ മലാലി  പഴാതി അംശം പഴാതി േദശ

ം നബീൽ വില  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പഴാതി വിേലജില   പേരതയെട മകന നാസർ എം , പഴാതി അംശം പഴാതി േദശം നബീൽ വില ,

േബാധിപിച  അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിശ ബി സി ഭാര് 61

2 സമീർ ബാവ വളപിൽ ചാലിൽ മകന 47

3 സമീറ ശൈഹബ മകന 43

4 സാബിർ ബി സി മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തായകത് മപനവിട സഫിയ ഭാര് 64

2 തായകത് മപനവിട ബഷറിയ മകള 39

3 നിഷാദ തായകത് മപനവിട മകന 37

4 തായകത് മപനവിട സജരിയ മകള 34
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സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം ൈലല മകള 47

2 സമാൻ മലാലി മകള 45

3 നാസർ എം മകന 34

4 ബി ഹംസ ഭരതാവ 75
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി1-14212/2021 20-09-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വി പരേഷാതമൻ  മേണരി അംശം ഏചർ േദശം ശീേദവ

ി  സദനം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മേണരി വിേലജില   പേരതയെട ഭാര് ഭാരതി െക , മേണരി അംശം ഏചർ േദശം ശീേദവി സദനം ,

േബാധിപിച  അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2021 -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. 

 
:ബി1-14285/2021 20-09-2021
 
 കണര താലകില   എളയാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക സേരാജിനി  എളയാവർ അംശ

ം മണയാട േദശം  നിർമാല്ം  വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എളയാവര വിേലജില   പേരതയെട മകന െക പി രതാകരൻ , എളയാവർ അംശം

മണയാട േദശം നിർമാല്ം വീട , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2008  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:ബി1-14284/2021 22-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാരതി െക ഭാര് 60

2 ധന് െക മകള 41

3 ദിവ് െക മകള 39

4 ദിൽന െക മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പി ഭാർഗവൻ മകന 76

2 െക പി രതാകരൻ മകന 72

3 െക പി ശഭാകരൻ മകന 66
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 കണര താലകില   പഴാതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അസ പി െക  പഴാതി അംശം പഴാതി േദശം

പാറകണി ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പഴാതി വിേലജില   പേരതയെട മകള റഷീദ പി െക , പഴാതി അംശം പഴാതി േദശം പാറകണി ഹൗസ ,

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2019  -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. 

 
:ബി1-14283/2021 22-09-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭരതൻ െക  പളികന് അംശം ചാലാട േദശം ശീപഭ വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകള ഡിൽന ഭരതൻ  , പളികന് അംശം ചാലാട േദശം ശീപഭ വീട , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

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

07-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-14281/2021 22-09-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ലകി  പളികന് അംശം ചാലാട േദശം  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട

മകള ലീന എം , പളികന് അംശം ചാലാട േദശം , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിസാർ പി െക മകന 65

2 റഫീക പി െക മകന 60

3 റൗള പി െക മകള 56

4 റഷീദ പി െക മകള 53

5 റഹത് പി െക മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസന പി എൻ ഭാര് 71

2 ഡിൽന ഭരതൻ മകള 48

3 റിജിൻ ഭരതൻ മകന 47
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കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-14280/2021 22-09-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദയാനനൻ പി പി  ചിറകൽ അംശം ചിറകൽ േദശം ദർശന  വീട

്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകള ശബ എം പി , ചിറകൽ അംശം ചിറകൽ േദശം ദർശന  വീട , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2021 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-14282/2021 22-09-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി പീത  പളികന് അംശം ചാലാട േദശം ലത നിവാസ വീട

്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകള നിേവത പി െക , പളികന് അംശം ചാലാട േദശം ലത നിവാസ വീട , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ  വിചാരണ  നടതി വന  റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

05-05-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-14279/2021 22-09-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാകായണി 'അമ എം  ചിറകൽ അംശം ചിറകൽ േദശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീന എം മകള 53

2 ബീന എം മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാജ എം പി ഭാര് 57

2 ശബ എം പി മകന 33

3 നിതിൻ ആനന് എം പി മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജീവ െക പി ഭരതാവ 58

2 നിേവത പി െക മകള 23
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ം ശീനിവാസ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള ജയപഭ എം , ചിറകൽ അംശം ചിറകൽ േദശം ശീനിവാസ വീട , േബാധിപിച

അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2021  -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. 

 
:ബി1-14278/2021 22-09-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദമനാഭൻ പി  ചിറകൽ അംശം പഴാതി േദശം പാറക ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ശീമതി െക , ചിറകൽ അംശം പഴാതി േദശം പാറക ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-01-2012 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയേദവ എം മകന 61

2 ജയശീ എം മകള 59

3 ജയപഭ എം മകള 56

4 അംബിക എം (മരണെപട മകൾ ജയനിയെട മകൾ ) പൗതി 41

5 ധന് എം       ( ടി മകൾ ) പൗതി 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീമതി െക ഭാര് 71

2 ബാബ പി മകന 47

3 ബിന പി മകള 44

4 സിന പി മകള 42
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി1-13374/ 2021 18-09-2021
 
  കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ േകേളാത്  എടകാട അംശം കാഞിര േദശം

േകേളാത് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര്  ഉഷ സേരഷ ,  എടകാട  അംശം  കാഞിര േദശം  േകേളാത്  ഹൗസ ,

േബാധിപിച  അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2010 -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. 

 
:ബി1-13851/2021 18-09-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ എം  എടകാട അംശം കിഴന േദശം മൗവേഞരി

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ജിേജഷ എം , എടകാട അംശം കിഴന േദശം മൗവേഞരി ഹൗസ , േബാധിപിച

അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-12894/2021  20-09-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാണിയങണി യേശാദ  എളയാവർ അംശം അതിരകം േദശം

ചാേതാത് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ സേരഷ ഭാര് 64

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലാകി എം ഭാര് 69

2 ജിഷ എം മകള 41

3 ജിേജഷ എം മകന 39

4 ജിനിഷ എം മകള 31

02th November 2021Revenue Department10671
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട സേഹാദരൻ വാണിയങണി ബാലൻ , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-11-2010 -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. 

 
:ബി1-13369/2021 20-09-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാമ സി  അഞരകണി അംശം അഞരകണി േദശം സ

ി  എം  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ സേഹാദരൻ സി മഹമദ , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2020  -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വാണിയങണി ബാലൻ സേഹാദരൻ 68

2 വാണിയങണി വതരാജൻ സേഹാദരൻ 66

3 റീജ വി  (മരണെപട സേഹാദരി വാണിയങണി ലകിയെട
മകൾ )

മകള 53

4 ഷാജി വി      (ടി മകൻ ) മകന 51

5 ഷീജ വി        ( ടി മകൾ ) മകള 49

6 നിധിൻ വി (മരണെപട സേഹാദരൻ നാരായണൻ വി െക
യെട മകൻ )

മകന 35

7 അരൺ വി       (ടി മകൻ ) മകന 31

8 നവിൻ വി         (ടി മകൻ ) മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പി ആബിദ ഭാര് 66

2 െക സി അബൾ ഖാദർ സേഹാദരൻ 72

3 സി മഹമദ സേഹാദരൻ 63

4 ഇബാഹിം ഉമർ സേഹാദരൻ 63

5 സി മറിയം സേഹാദരി 58

6 സി അബളകടി സേഹാദരൻ 56

7 മജീദ പാണികശാലയിൽ സേഹാദരൻ 54

8 അബൾ ലതീഫ സി സേഹാദരൻ 52

9 സി സൈബദ മതഛൻ 51

10 അംസ പി എസ സേഹാദരൻ 49

11 നസീർ പി സേഹാദരൻ 48

12 ഗൽനാസ പി സേഹാദരി 45

13 ദിൽശാദ സി സേഹാദരി 44
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:ബി1-14060/2021 20-09-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൗമിനി സി  എളയാവർ അംശം കിഴതളി േദശം കകാട

ൻ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള രമണി െക ,  ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-1996  -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി114061/2021 20-09-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകേളാത് മാധവി  എളയാവർ അംശം കിഴതളി േദശം

േകേളാത് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന സജീവൻ െക , ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-2017   -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. 

 
:ബി1-14062/2021 20-09-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജിത് ഇ  എളയാവർ അംശം െചാവ േദശം ആലമളി

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ അമ വിശാലാകി ,  ,  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-2021  -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രേമശൻ െക മകന 65

2 രമണി െക മകള 63

3 ശീശൻ െക മകന 61

4 റീത െക മകള 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്ൻ െക മകന 72

2 സജീവൻ െക മകന 62

3 ഷഹീദ ഭരതൻ (മരണെപട മകൾ സേരാജിനിയെട മകൻ ) പൗതൻ 50

4 സജാദ ഭരതൻ        (ടി മകൻ ) പൗതൻ 48

5 സേചദ ഭരതൻ        (ടി മകൻ ) പൗതൻ 47

6 ഷഹ േദവ            (ടി മകൾ ) പൗതി 45
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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. 

 
:ബി1-14063/2021 20-09-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹസൻ െക  എളയാവർ അംശം മണയാട േദശത് കദീജാസ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ഷമിം വി എച് ,  എളയാവർ അംശം മണയാട േദശത് കദീജാസ വീടിൽ ,

േബാധിപിച  അേപക വിേലജ   ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ  നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില   ടിയാന   03-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-14065/2021 20-09-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസഫ പാലയാടിൽ  വലിയനർ അംശം വരം േദശം നബീല

മൻസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന മബഷിർ പി െക , , േബാധിപിച അേപക   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

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 ശീന ഒ സി ഭാര് 50

2 വിശാലാകി അമ 78

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കതീജ എ വി ഭാര് 69

2 മറിയത്  എ വി മകള 46

3 സൗദത് എ വി മകള 44

4 ഫഹറദീൻ വി എച് മകന 41

5 നദീറ എ വി മകള 38

6 ഷമിം വി എച് മകന 37

7 നസീബ വി എച് മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നസീമ പി െക ഭാര് 49
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2 മൈബജ പി െക മകന 29

3 മകന 26

4 നബീല പി െക ഭാര്യെട/ഭർതാവിെന സേഹാദരി 23

5 നിയാസ പി െക മകന 23
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി-14067/2021 20-09-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജേയനൻ കേണാത്  വലിയനർ അംശം വലിയനർ േദശ

ം ആതിര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഗായതി െക , വലിയനർ അംശം വലിയനർ േദശം ആതിര വീടിൽ , േബാധിപിച

അേപക   -  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  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-14069/2021 20-09-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ പി വി  കണപരം അംശം കണപരം േദശം ലകി വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

  പേരതനെറ മകന അനജ പി വി , കണപരം അംശം കണപരം േദശം ലകി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ  വിചാരണ നടതി വന  റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന

01-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-14071/2021 20-09-2021
 
  കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക കല്ാണി  കണപരം അംശം െചമരവയൽ േദശം

മണിയമാറ  കാപാടൻ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗായതി െക ഭാര് 56

2 േഗാപിക െക മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത പി വി ഭാര് 50

2 അനജ പി വി മകന 33

3 അവിനാശ പി വി മകന 30
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന ചനൻ പി , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി-14072/2021 20-09-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റഹത് സി വി  വളപടണം അംശം വളപടണം േദശം സി വി

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള സൻസീറ സി വി , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

 
:ബി1-14073/2021 20-09-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമൻ  അഴിേകാട സൗത് അംശം അഴിേകാട േദശ

ം െകായിേലരി ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള രാജിനി  ഇ ,  ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-11-1980  -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 മണിയമാറ കാപാടൻ മാധവി മകള 67

2 ചനൻ പി മകന 65

3 േപാള  രാജൻ മകന 63

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിദിഖ പി എം ഭരതാവ 51

2 സൻസീറ സി വി മകള 28

3 സാബിക് സി വി മകന 26

4 മഹമദ ഇർഷാദ സി വി മകന 22

5 സഹറ സി വി അമ 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമണി ഇ മകള 62
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:ബി1-14074/2021 20-09-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വി രജനീഷ  അഴിേകാട സൗത് അംശം അഴിേകാട േദശ

ം എരമൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ അമ വാസനി െക വി , അഴിേകാട സൗത് അംശം അഴിേകാട േദശം എരമൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2011 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-14075/2021 20-09-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണൻ എ  പഴാതി അംശം പഴാതി േദശം  സാവിതി നിലയം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന സജീവ പി , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2015  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 

2 രാജീവൻ ഇ മകന 60

3 രഞിനി ഇ മകന 56

4 രതീശൻ ഇ മകന 54

5 രാജിനി ഇ മകള 52

6 രഞിത് ഇ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വാസനി െക വി അമ 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി ഭാര് 66

2 സജീവ പി മകന 48

3 സേജഷ പി മകന 44

4 സജിന പി മകള 43

5 സിജ പി മകള 41
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:ബി 1-14076/2021 20-09-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം സതി  പഴാതി അംശം പഴാതി േദശം  മേണാതാൻ ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകള ഷഗില എം , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:ബി1-14119/2021 20-09-2021
 
  കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാേടാടി  മാധവി   അഴിേകാട  േനാർത്  അംശം

അഴിേകാട േനാർത് െകാേടാടി ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതയെട മകന ബാലൻ െക , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-

11-2015  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-14120/2021 20-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം വതലൻ ഭരതാവ 77

2 ഷമീർ എം മകന 47

3 ഷജിന എം മകള 49

4 ഷഗില എം മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലൻ െക മകന 69

2 കമല െക മകള 67

3 േശാഭ െക മകള 57

4 സജയ െക (മരണെപട മകൾ കർത്ായനിയെട  മകൾ ) പൗതി 49

5 സഞയൻ െക       (ടി മകൻ ) പൗതൻ 42

02th November 2021Revenue Department10679
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 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആരംഭൻ  ബാബ  അഴിേകാട േനാർത് അംശം അഴിേകാട

േദശം  താെഴ  വീടിൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന സനപ ടി വി , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2021 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-14121/2021 20-09-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഫിയ ഇ പി  അഴിേകാട േനാർത് അംശം അഴിേകാട

േദശത്  സഫിയാസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട ഭരതാവ േചപിലാട്  മസഫ ,  അഴിേകാട േനാർത് അംശം

അഴിേകാട േദശത് സഫിയാസ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-02-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:ബി1-14122/2021 20-09-2021
 
  കണര താലകില  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  ആനനൻ കലകടിയൻ  മേണരി  അംശം  മേണരി  േദശ

ം കനംപറത് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര്  പി  വാസനി ,  ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2017  -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 ൈശലജ ടി വി ഭാര് 55

2 സനപ ടി വി മകന 32

3 ശബരീഷ ടി വി മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േചപിലാട് മസഫ ഭരതാവ 74

2 ഇരമനകത് പതിയപരയിൽ ഷഹനാസ മകള 46

3 ഇരമനകത് പതിയപരയിൽ റിയാസ മകന 42

4 ഇരമനകത് പതിയപരയിൽ ഫർണാസ മകന 34
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി വാസനി ഭാര് 47

2 അനിഷ  പി മകള 26
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി114569/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബരാജ ടി  ചിറകൽ അംശം പഴാതി േദശം സരസ് വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ അമ ചനരൻ നാരായണി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 
:ബി1-14571/2021 06-10-2021
 
  കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി അരയാകണി  പഴാതി അംശം പഴാതി േദശം

അരയാകണി   ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന സേമശൻ എ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

11-2005-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ പറയനയാൾ  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. 

 
:ബി1-14572/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹൈസൻ സി പി  മാടൽ അംശം മാടൽ േദശം സമയാസ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള സമയ എൻ െക  േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2016-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനരൻ നാരായണി അമ 83

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേമശൻ എ മകന 60
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ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-14604/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ഉണികഷൻ  ചിറകൽ അംശം ചിറകൽ േദശം പാറയി

ൽ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന വിേജഷ ഉണികഷൻ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-02-2020-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-14603/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചറിയത് േഗാവിനൻ നായർ  ചിറകൽ അംശം ചിറകൽ േദശ

ം  െചറിയത്  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ലീലാവതി പി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

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

10-2013-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 സൈബദ എം െക പി ഭാര് 63

2 മഹമദ ഇകബാൽ എൻ െക മകന 50

3 അബൾ സലാം എൻ െക മകന 46

4 സമയ എൻ െക മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പങജവലി എം ഭാര് 60

2 വിേവക ഉണികഷൻ മകന 40

3 വിേജഷ ഉണികഷൻ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാവതി പി ഭാര് 77

2 പദീപകമാർ പി മകന 57

3 പസീത പി മകള 55

4 വിനിത പി മകള 53

5 അനിത പി മകള 50
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:ബി114605/2021 06-10-2021
 
  കണര താലകില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആശ േബബി  എം  െക  ചിറകൽ അംശം  ചിറകൽ േദശം

േകേളാത്  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള വിപിന ബാബ, േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ

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

01-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-14606/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി സി മസഫ  ചിറകൽ അംശം പഴാതി േദശം കണിയറകൽ

ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന റിയാസ െക  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-12-2019-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. 

 
:ബി1-14607/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള പി െക  ചിറകൽ അംശം ചിറകൽ േദശം ആയിഷ

മൻസിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

6 മേനാജകമാർ പാറയിൽ മകന 47

7 ശീലത പി മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിപിന ബാബ മകള 38

2 ൈവശാഖ െക മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നസീമ െക ഭാര് 59

2 മനീറ െക മകള 44

3 സമയ െക മകള 40

4 റിയാസ െക മകന 36

5 ഖയറനിസ െക മകള 32

6 സബീന െക മകള 29

7 റമീസ െക മകന 27
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സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള സമയ െക എ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-2021-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. 

 
:ബി1-14608/2021 06-10-2021
 
  കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ മാജിദ  എൻ പി   ചിറകൽ അംശം പഴാതി  േദശ

ം  ജൈബരിയ  മൻസിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ സേഹാദരൻ നാജിദ എൻ പി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതിവന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

05-03-2019-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. 

 
:ബി1-14626/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീലത ഇ  മേകരി അംശം മണലർ േദശം ശീസദനം വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന നിേജഷ ഇ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷാബി െക എ ഭാര് 53

2 സമയ െക എ മകള 35

3 നസീമ െക എ മകള 31

4 ബഷറ െക എ മകള 29

5 അമത് െക എ മകള 21

6 അഫസൽ െക എ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾ മജീദ ഇ അചന 58

2 ജൈബരിയ എൻ പി അമ 46

3 നാജിദ എൻ പി സേഹാദരൻ 27

4 എൻ പി അബദൾ മാജിദ സേഹാദരൻ 18

5 എൻ പി മഹമദ തംജിദ സേഹാദരൻ 14
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതനാഭൻ സി െക ഭരതാവ 74

2 നിേജഷ ഇ മകന 45

3 േജാജ ഇ മകന 40

4 ബിന ഇ മകള 43
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി1-14629/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീന സി  അഴിേകാട സൗത് അംശം അഴീേകാട േദശം

െചറിയത്  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭരതാവ രാജീവൻ പി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-14632/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഗണൻ െക പി  പഴാതി അംശം പഴാതി േദശം കാമനാട് ഹൗസ

് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

   പേരതനെറ മകള രമ് െക െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-03-2020-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 
:ബി1-14631/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മജീദ െക  വളപടണം അംശം വളപടണം േദശം എ പി ഹൗസ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള റസീന എ പി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-09-2021-ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജീവൻ പി ഭരതാവ 59

2 വിഷണ പി മകന 29

3 സിദാർഥ പി മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ് െക െക മകള 45

02th November 2021Revenue Department10687
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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. 

 
:ബി1-14630/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈബദ പി െക  അഴിേകാട സൗത്  അംശം അഴിേകാട

േദശം പാറപറത് കഞികിഴകയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള ഹകീമ പി െക  േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-14628/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ ടി െക  അഴിേകാട സൗത് അംശം അഴീേകാട

േദശം  കണിചി  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന പവീൺ ടി െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-

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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ പി അഫസത് ഭാര് 63

2 മഹമദ ഷമീർ എ പി മകന 44

3 സാഹിന അൻവർ മകള 42

4 റസീന എ പി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബദള  പി െക മകന 48

2 നസീർ പി െക മകന 40

3 ഹകീമ പി െക മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതല വി ഭാര് 64

2 പവീൺ ടി െക മകന 37
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:ബി1-14622/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വടേകകണി സകമാരൻ  േചേലാറ അംശം േചേലാറ േദശം റീ

ന നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ഗീത എം േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  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

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-14621/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം റഖിയ  േചേലാറ അംശം െപരിങളായി േദശം കാളിയത്

ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള എം സഹറ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-06-2009-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. 

 
:ബി1-14620/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പങജാകി െക  േചേലാറ അംശം കാപാട േദശം കാര്ടത് ഹൗസ

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന രേപഷ െക  േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-05-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

3 പസൺ ടി െക മകന 36

4 പജിഷ ടി െക മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത എം ഭാര് 62

2 റീന എം മകള 41

3 ബിജ എം മകന 39

4 ഷിജ എം മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം സഹറ മകള 67

2  മസഫ എം മകന 66

3 റഫീഖ എം മകന 62
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 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. 

 
:ബി1-14618/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ റഹാൻ  െചമിേലാട അംശം േകാേയാട േദശം

െപരവാണത്  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് പി നഫീസ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-02-2013-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 അനിത െക മകള 51

2 പീത െക മകള 49

3 പേമാദ െക മകന 48

4 ജയേലഖ െക മകള 45

5 പജീഷ െക മകന 42

6 രേപഷ െക മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി നഫീസ ഭാര് 59

2 അബദൾ റഊഫ പി മകന 51

3 അബദൾ മജീദ പി മകന 46

4 െഷരീഫ പി മകള 41

5 ഷഹീദ പി മകള 39
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി1-14617/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേളാറ കഷൻ നമ്ാർ  െചമിേലാട അംശം േകാേയാട േദശ

ം  അേളാറ  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന എം രാജീവൻ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-

10-2002-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. 

 
:ബി1-14615/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി സേരാജിനി  ചിറകൽ അംശം പഴാതി േദശം രാമനിവാസ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന ജിേതനൻ െക പി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-2011-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം നാരായണി അമ ഭാര് 85

2 എം തങമണി മകള 63

3 എം പസന മകള 58

4 എം ഭവാനി മകള 57

5 എം േശാഭ മകള 54

6 എം രാജമണി മകള 51

7 എം രാജീവൻ മകന 48

8 എം ലത മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിേതനൻ െക പി മകന 46

2 േജ്ാതി െക പി മകള 44
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:ബി1-14611/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷണൻ എം  ചിറകൽ അംശം അലവിൽ േദശം മളങണ

ി ഹൗസ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള പിയ എം ടി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട 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

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-14613/2021 06-10-2021
 
  കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമശൻ ടി  സി  ചിറകൽ അംശം ചിറകൽ േദശം െതെക

തലകൽ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ൈശലജ ആർ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-09-2012-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. 

 
:ബി1-14610/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വിജയൻ  ചിറകൽ അംശം പഴാതി േദശം െക വി ഹൗസ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള ശീലത എം  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    23-12-2018-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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പിയ എം ടി മകള 43

2 ദിവ് എം പി മകള 41

3 ഷിേനാജ എം പി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈശലജ ആർ ഭാര് 47

2 ശ്ാമിലി ടി സി മകള 27

3 ശാനി ടി സി മകള 25

10692 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
:ബി1-14609/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതമൽ മണി  ചിറകൽ അംശം ചിറകൽ േദശം മതമൽ ഹൗസ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന മേഹഷ എം  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    26-05-2021-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. 

 
:ബി1-14627/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയപകാശൻ ഇ  മേകരി അംശം മണലർ േദശം അനഗഹം വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ൈനജ പി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:ബി1-14624/2021 06-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീലത എം മകള 53

2 ശീഹരി എം മകന 52

3 ശീജിത് എം മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേജശ്രി ആർ ഭാര് 66

2 രാേജഷ എം മകന 40

3 മേഹഷ എം മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗമിനി ഇ അമ 85

2 ൈനജ പി ഭാര് 52

3 നയന പി മകള 22

4 ജയന പി മകള 24

5 നനന പി മകള 17
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 കണര താലകില  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  ഇബാഹിം കനത് വളപിൽ  മേകരി അംശം  മണലര േദശം ന

ർ മഹൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന സിയാദ പി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    22-10-2020-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. 

 
:ബി1-14623/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക േഗാവിനൻ  മേകരി അംശം ബാേവാട േദശം പതൻ

വീട  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് പി യേശാദ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-07-2020-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. 

 
:ബി1-14625/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനബ പി  മേകരി അംശം മണലർ േദശം നർ മഹൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന സിയാദ പി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-03-2015-ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 സിയാദ പി മകന 31

2 ദാവദ ഇബാഹിം മകന 28

3 മഹമദ ഇമാൻ മകന 11

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി യേശാദ ഭാര് 71

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാറമ പി അമ 63

2 സിയാദ പി മകന 31

3 ദാവദ ഇബാഹിം മകന 28
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4 മഹമദ ഇമാൻ മകന 11
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 1 -14469/ 2 021 28-09-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന്   അംശം കേണാതംചാൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ

ഖാദർ  ബി,   റംലാസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള ഖയറനീസ  എ എം  േബാധിപിച അേപക   കണര ഒന്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-07-2016  -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. 

 
:ബി 1 -14471/2021 28-09-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ കരാർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െതേകപാട്

വാസേദവൻ,   സൗഭാഗ്ം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന നീലിയത് രാജകമാർ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-02-2021  -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. 

 
:ബി 1 -14472/2021 28-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ എം റംല ഭാര് 65

2 എ എം ഷൈഹബ മകള 44

3 റഖസാന എ എം മകള 42

4 ഖയറനീസ  എ എം മകള 38

5 നസീഹ ബി മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ വാസേദവൻ ഭാര് 79

2 നീലിയത് രാജകമാർ മകന 56

3 നീലിയത് രാജീവ മകന 54
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 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ കരാർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാരായി പതിയാണ

ി  േമാഹനൻ,   അനഗഹ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന േമാനിറ് േമാഹൻ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 1 -14473/ 2021 28-09-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം െചാവ േദശത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധീർ പി െക,

 ചലകാരൻ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷജ എം  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-10-2019  -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. 

 
:ബി 1 -14474/2021 28-09-2021
 
 കണര താലകില   പളികന് അംശം പളികന് േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    െക േപമ,  തളാപ്

ഹൗസിങ  േകാളനി  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന വി െക ജയപകാശ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

11-2013  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത േമാഹൻ ഭാര് 63

2 േമാനിറ് േമാഹൻ മകന 43

3 ദിൽന ജിമിത് (മരണെപട മകൻ ജിമിത് േമാഹെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷജ എം ഭാര് 47

2 അൻജ പി െക മകള 16

3 അർജൻ പി െക മകന 10
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:ബി 1 -14476/2021. 28-09-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ കരാർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാലാടൻ യേശാദ

,  ചാലാടൻ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള റീജ െക സി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2016  -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. 

 
:ബി 1 -14477/2021 28-09-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ സിറി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ ജലീൽ െക

വി,  ബാപാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ഫജാസ െക വി  േബാധിപിച  അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 1-14478/2021 28-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി െക ജയപഭ മകള 52

2 വി െക ജയപകാശ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റീജ െക സി മകള 51

2 രാഗി സി മകള 46

3 വിപിൻനാഥ െക സി മകന 40

4 മായ െക സി മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഫറാബി വടകണി ഭാര് 47

2 ൈഫസൽ മകന 35

3 ഫൗസിയ മകള 32

4 ഫജാസ െക വി മകന 29

5 മഹമദ ഫാസിൽ വി െക മകന 22

6 ഫാതിമ ഫാസില മകള 20
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 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ കരാർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലക്മി െക െക,

റസിയ  ക്ാർേടഴസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള ജിഷ എ എം േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

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

01-2020  -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. 

 
:ബി 1 -14480/2021 28-09-2021
 
 കണര താലകില   അഞരകണി അംശം മാമ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിമല  കേണാത് ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന ൈബജ െക  േബാധിപിച അേപക   അഞരകണി ബനെപട    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 ജിഷ എ എം മകള 41

2 ലിഷ എ എം മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജൻ െക ഭരതാവ 70

2 ൈബജ െക മകന 41

3 ജിജ െക മകന 39

4 ജാനകി െക ടി അമ 88

5 ഷിേനാജ െക മകന 37
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 1 -14481/2021 28-09-2021
 
  കണര താലകില   അഞരകണി അംശം പാേലരി  േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി  ഒ  ടി,

െപാകാചി ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന രതീശൻ ഒ ടി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-03-2020  -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. 

 
:ബി 1 -14483/2021 28-09-2021
 
 കണര താലകില   അഞരകണി അംശം മാമ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കരിയിൽ കനൻചാരി

സതീശൻ,  കലാടത്  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ശീജ എം െക  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

01-2005  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 1 -14484/2021 28-09-2021
 
 കണര താലകില   അഞരകണി അംശം പേലരി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണിശങണി ശശീനൻ,

 േശയസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതീശൻ ഒ ടി മകന 49

2 ഭാർഗവൻ ഒ ടി മകന 55

3 ലതിക ഒ ടി മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജ എം െക ഭാര് 49

2 ുതി എം െക മകള 26

3 ശരത് എം െക മകന 20

10700 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് രമണി എം സി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-2018  -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 1 -14485/2021 22-09-2021
 
 കണര താലകില   അഞരകണി അംശം പേലരി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദള െക ടി,

മഞചാരത് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര്  അലീമ എൻ െക േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2021 -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. 

 
:ബി 1 -14487/2021 28-09-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി അംശം പഴാതി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ നഫീസ എൻ  േനർലാട് ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന സതാർ എൻ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-02-2018 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 രമണി എം സി ഭാര് 55

2 ൈവശാഖ െക െക മകന 35

3 വിേവക െക െക മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അലീമ എൻ െക ഭാര് 54

2 താഹിറ എൻ െക മകള 37

3 ഷംനാദ എൻ െക മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷംസദീൻ േനർലാട് മകന 54

2 സൈബദ മകള 50

3 നസീമ മകള 47
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:ബി 1 -14488/2021 28-09-2021
 
  കണര താലകില   പഴാതി  അംശം പഴാതി  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ സതാർ പി,

കാേകാട്ചാലിൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് അസ െക സി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-

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. 

 
:ബി 1 -14489/2021 28-09-2021
 
 കണര താലകില   പാപിനിേശരി അംശം അേരാളി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിബാസ ടി വി,   ധ്ന

ി  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് സമയ സി െക േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-07-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 1 -14317/2021 23-09-2021

4 സതാർ എൻ മകന 45

5 സറീന എൻ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അസ െക സി ഭാര് 54

2 സഫറ െക സി മകള 38

3 അബൾ ഗഫർ െക സി മകന 37

4 മഹറഫ െക സി മകന 33

5 ഷാഹിന െക സി മകള 29

6 ഷഫീന െക സി മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമയ സി െക ഭാര് 41

2 ഇ ഖാലിദ അചന 73

3 ടി വി നബീസ അമ 63

4 തമന സി െക മകള 17

5 സനീഹ സി െക മകള 14

6 തബ സി െക മകള 4
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 കണര താലകില   കല്ാേശരി അംശം കല്ാേശരി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   എം പി മീനാകി,

മീനാകി നിലയം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന മരളീധരൻ എം പി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-03-2021 -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. 

 
:ബി 1 -14318/2021 23-09-2021
 
 കണര താലകില പളികന് അംശം ചാലാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സശീല  മഠതിൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകള െക േറാജ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:ബി 1 -14319/2021 23-09-2021
 
  കണര താലകില   മേണരി  അംശം ഏചർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ പാറകടവത്,

രാജകമൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് കമലാകി േകാരേമത്  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ എം പി മകള 63

2 ജയരാജൻ എം പി മകന 61

3 പതജ എം പി മകള 57

4 മരളീധരൻ എം പി മകന 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കേവാട്  േഗാപിനാഥ മകന 68

2 െക ശശിപഭ മകള 64

3 സഷമ േവണേഗാപാൽ മകള 61

4 െക േറാജ മകള 56

5 ശ്ാം രാജ കേവാട് മകന 53
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  കമലാകി േകാരേമത് ഭാര് 57

2 േറാഷൻരാജ േകാരേമത് മകന 25

3 ജിഷണരാജ േകാരേമത് മകന 22

4 അഭയ രാജ  േകാരേമത് മകന 19
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 1 -14320/2021 23-09-2021
 
 കണര താലകില   കണര രണ് അംശം കണർ കരാർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനസയ ഭായ,

ഉഷ നിവാസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന േപംനാഥ നായക േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  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. 

 
:ബി 1 -14321/2021 23-09-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ കരാർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷാബി,

േകാഹിനർ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള ഷാഹിന മജീദ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    31-03-2019  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരഖ മകള 60

2 ഉഷ ബായ എ മകള 57

3 േപംനാഥ നായക മകന 53

4 േദവാനന് ജി  (മരണെപട മകൻ േഗാപിനാഥ നായിക് മകൻ) പൗതൻ 29

5 വിനിത ജി (മരണെപട മകൻ േഗാപിനാഥ നായിക് മകൾ) പൗതി 27

6 അകത ജി (മരണെപട മകൻ േഗാപിനാഥ നായിക് മകൾ) പൗതി 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പി ഫായിസ മകള 59

2 സൗദ അബൾ ഖാദർ മകള 57

3 ഷാഹിന മജീദ മകള 53

4 സഹീറ ബാന മകള 51

5 നസറീൻ മകള 49

6 സാഹിദ െക പി മകള 47
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:ബി 1 -14322/2021 23-09-2021
 
  കണര താലകില   കണര ഒന്  അംശം മരകാർകണി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമല െക,

സചിറാസ ഭവൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള െക രാജമ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-08-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 1 -14323/2021 23-09-2021
 
  കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ കരാർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി ടി  ലീല,

ശിവഗംഗ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന െക ശീഹരി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  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

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 1 -14325/2021 23-09-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ കരാർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷജൗദീൻ ഒ വി,

ജന വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള െസബസാറ പി എം േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

7 മഹമദ ശഫസീർ മകന 40

8 ഷബാസ അഹമദ മകന 35

9 മഹമദ െഷരീഫ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക രാജൻ ഭരതാവ 80

2 െക ചിതാംഗദൻ മകന 57

3 െക രാജമ മകള 54

4 െക സേരനൻ മകന 52

5 െക അേശാകൻ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ശീഹരി മകന 56

2 െക ശീകാന് മകന 51

3 െക ശീവിദ് മകള 46
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മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2021 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 1-14326/2021 23-09-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ സിറി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജമീല െക പി, അ

ൽ മനാർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള അജിനാസ മഹമദ റാഫി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 1 -14328/2021 23-09-2021
 
  കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ കരാർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാൻസിസ്

േഡവിഡ,  ഫിഷർെമൻ േകാളനി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന വിൻെസൻറ േഡവിഡ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

01-2013  -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 പതിയ പരമന റകസാന ഭാര് 54

2 െസബസാറ പി എം മകള 30

3 സേവന ഷജ പി എം മകള 26

4 ഫയാസ അബദള മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ അഷറഫ േകാമി പതിയപരയിൽ മകന 53

2 മഹമദ ആഷിക െക പി മകന 49

3 അജിനാസ മഹമദ റാഫി മകള 41

4 അനീസ െക പി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി  െഫർണാണസ ഭാര് 79

02th November 2021Revenue Department10707
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:ബി 1 -14329/2021 23-09-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം താവകര േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    എൻ പി രാമദാസ,

സായ സദൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ടി സി ൈശലജ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2020  -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 1-14330/2021 23-09-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ കരാർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയപകാശ സി എം

,  അകയ നിവാസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് പീത വി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 1-14331/2021 23-09-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ സിറി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി റാബിയ,  ഹസ

ൻ മൻസിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

2 റീത െപെരര മകള 60

3 സാൻലി െഫർണാണസ മകന 57

4 ഏലിശ മകള 53

5 വിൻെസൻറ േഡവിഡ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി സി ൈശലജ ഭാര് 68

2 ജല സജിത് മകള 49

3 സായിശീ പി സി മകള 48

4 സായി മീറ പി സി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പീത വി ഭാര് 54

2 ധന് സി വി മകള 36

3 ഷമൽ സി വി മകന 34

4 അകയ സി വി മകന 25
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സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന യഹിയ സി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    31-07-2017  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫൗസിയ സി മകള 57

2 യഹിയ സി മകന 56

3 െസഹീദ സി മകള 54

4 റഊഫ സി മകന 47

5 ഗഫർ സി മകന 47

6 ബഷറ െക (മരണെപട സി ശരീഫയെട മകള 29

7 സൽതാന പർവീൻ െക (മരണെപട സി ശരീഫയെട മകള 27

8 സൈഫദ െക (മരണെപട സി ശരീഫയെട മകന 21

9 ബാസിം െക (മരണെപട സി ശരീഫയെട മകന 19

10 ഹനാൻ അബദൾസലാം െക (മരണെപട സി ശരീഫയെട മകന 9
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 1 -14332/2021 23-09-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ സിറി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി ഹസൻകഞി,

 ഹസൻ മൻസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന യഹിയ സി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-06-1989  -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. 

 
:ബി 1 -14333/2021 23-09-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ കരാർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി അബൾ മജീദ,

സഹിദാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന സനിൽ ഇടപകത് മഹമദ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2015 -

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 ഫൗസിയ സി മകള 57

2 യഹിയ സി മകന 56

3 െസഹീദ  സി മകള 54

4 റഊഫ സി മകന 47

5 ഗഫർ സി മകന 47

6 ബഷറ െക (മരണെപട മകൾ സി ശരീഫയെട മകൾ) പൗതി 29

7 സൽതാന പർവീൻ െക (മരണെപട മകൾ സി ശരീഫയെട
മകൾ)

പൗതി 27

8 സൈഫദ െക (മരണെപട മകൾ സി ശരീഫയെട മകൻ ) പൗതൻ 21

9 ബാസിം െക (മരണെപട മകൾ സി ശരീഫയെട മകൻ ) പൗതൻ 19

10 ഹനാൻ അബൾസലാം െക (മരണെപട മകൾ സി ശരീഫയെട
മകൻ )

പൗതൻ 9

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:ബി 1 -14334/2021 23-09-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി അംശം പഴാതി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണവളപിൽ ഞാറവയലിൽ

ഹാരിസ,  ൈസനബ  മനസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് സനീറ െക എം  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-

10-2020  -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. 

 
:ബി 1 -14335/2021 23-09-2021
 
 കണര താലകില കണര ഒന് അംശം കണകര േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഉഷ പി ഒ  ഗഹശീ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട ഭരതാവ സി സി േമാഹനൻ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-03-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 
:ബി -14470/2021 28-09-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ കരാർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക ചനമതി,

േപാേതാടി ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

1 ഇടപകത് സാഹിദ ഭാര് 64

2 സനിൽ ഇടപകത് മഹമദ മകന 39

3 സമീർ ഇ മകന 37

4 േസാഫിയ ഇ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനീറ െക എം ഭാര് 43

2 സൈഹല മകള 16

3 ഹഫസ ഹാരിസ മകള 15

4 മഹമദ അമീൻ മകന 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േചനി േചരി േമാഹനൻ ഭരതാവ 73

2 വീണ പി ഒ മകള 42

3 വിനയ പി ഒ മകള 39
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സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന മരളി പി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    31-08-2018  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശികല പി മകള 69

2 ഗിരിജ പി മകള 62

3 റീന പി മകള 56

4 േജ്ാതി പി മകള 57

5 മരളി പി മകന 53
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി1-14408/2021 28-09-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദകടി വി വി  െചമിേലാട അംശം േകാേയാട േദശം

േറാസ മഹൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന റസീം എൻ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-06-2019-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. 

 
:ബി1-14390/2021 28-09-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എസ വിേനാദ  പളികന് അംശം ചാലാട േദശം തയിൽ

ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ശീജ വിേനാദ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-06-2021-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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-14557/2021 01-10-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദള വി സി  ചിറകൽ അംശം പഴാതി േദശം സറീനാസ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് സറീന പി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ എം എൻ ഭാര് 68

2 റായില നാസർ മകള 44

3 റസീം എൻ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജ വിേനാദ ഭാര് 56

2 ുതി വിേനാദ മകള 27

3 ശാവൺ വിേനാദ മകന 23
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അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-11-2019-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. 

 
: ബി1-14556/2021 30-09-2021
 
  കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എം ദാസൻ  മേകരി  അംശം മണൂർ േദശം സി  വി

ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള ഗീത പി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-05-2009-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. 

 
:ബി1-14555/2021 30-09-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ എ വി  ചിറകൽ അംശം പഴാതി േദശം ഓേലാത്

ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന സരജ െക വി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-07-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സറീന പി ഭാര് 55

2 മഹമദ മസാഫ പി മകന 36

3 ഷർബിന പി മകള 30

4 ഷിറിൻ ഷഹാന പി മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കൗസല് അമ 93

2 നീത പി മകള 36

3 ഗീത പി മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവി െക വി ഭാര് 65

2 സനിൽ െക വി മകന 45

3 സരജ െക വി മകന 43
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:ബി1-14554/2021 30-09-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ വിമല  ചിറകൽ അംശം പഴാതി േദശം ആരംഭൻ ഹൗസ

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട സേഹാദരി എ ഗീത േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 27-02-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:ബി1-14391/2021 28-09-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം േസാമൻ  പളികന് അംശം പളികന് േദശം മംഗലപാട

ി  ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന പദീപകമാർ ടി എസ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1 14392/2021 28-09-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശകനള പി  പളികന് അംശം പളികന് േദശം െവളവകണ

ി ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള േരഷ വി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    20-07-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ ഗീത സേഹാദരി 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി വനജ ഭാര് 64

2 പത ടി എസ മകള 44

3 പദീപകമാർ ടി എസ മകന 43

4 ഹരിഷകമാർ ടി എസ മകന 41
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:ബി1-14393/2021 28-09-2021
 
 കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി വതലൻ  പളികന് അംശം പളികന് േദശം െവളവകണ

ി ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള േരഷ വി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    26-11-2001-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. 

 
: ബി1-14395/2021 28-09-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈമലപറത് അേജഷ എം   െചമിേലാട അംശം െചമിേലാട

േദശം നിരൻചാലിൽ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് റീന എൻ െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

04-2021-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 രമ് വി മകള 44

2 രേപഷ വി മകന 42

3 േരഷ വി മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ് വി മകള 44

2 രേപഷ വി മകന 42

3 േരഷ വി മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നളിനി എം അമ 60

2 റീന എൻ െക ഭാര് 32

3 അനാമിക അേജഷ മകള 6
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:ബി1-14396/2021 28-09-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   ഒ േദവരാജൻ  െചമിേലാട അംശം െചമിേലാട േദശം സന്

യ നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത െക പി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-08-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
: ബി1-14397/2021  28-09-2021
 
  കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാടരവീടിൽ മാധവി   െചമിേലാട അംശം തനട േദശം

കാടരവീടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള പസന െക പി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-03-2015-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. 

 
:ബി1-14398/2021 28-09-2021
 
  കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലക്മി  സി   െചമിേലാട  അംശം  േകാേയാട  േദശം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത െക പി ഭാര് 63

2 സനില െക പി മകള 45

3 സന് െക പി മകള 43

4 സവ് െക പി മകള 38

5 സനിൽരാജ െക പി മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമലത െക വി മകള 54

2 പദീപൻ െക വി മകന 51

3 പസന െക പി മകള 49
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െചമിലാങണി  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന െക ദിേനശൻ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-

05-2020-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. 

 
:ബി1-14399/2021 28-09-2021
 
 കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ ടി  െചമിേലാട അംശം ചാലകിഴേകകര േദശം

അനശി  നിവാസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള അനശി ടി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 23-07-

2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-14401/2021 28-09-2021
 
  കണര താലകില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനബ െക പി   കല്ാേശരി  അംശം  െചറകന്  േദശം

േകാളികീൽ പേനൻ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന അബൾ ശകർ െക പി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    14-05-2019-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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ശീജ മകള 50

2 െക ബാബ മകന 47

3 െക ദിേനശൻ മകന 45

4 െക ൈഷജ മകള 42

5 സി െക കമാരൻ ഭരതാവ 83

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷംന എം െക ഭാര് 46

2 അനശി ടി മകള 20

3 അനഗഹ ടി മകന 14
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-14402/2021 28-09-2021
 
 കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ ഖാദർ െക  കല്ാേശരി അംശം കല്ാേശരി േദശം ഷാജി

നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള സൈഫറ സി  പി   േബാധിപിച  അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-05-2021-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. 

 
:ബി1-14403/2021 28-09-2021
 
 കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി വി അചതൻ  കല്ാേശരി അംശം കല്ാേശരി േദശം െചങി

ന വളപിൽ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് േദവി െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-05-2002-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി  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. 

 
:ബി1-14404/2021 28-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ െക പി മകള 67

2 മസഫ െക പി മകന 59

3 അബൾ ലതീഫ െക പി മകന 55

4 സേലഖ െക പി മകള 53

5 ആബിദ െക പി മകള 49

6 അബൾ ശകർ െക പി മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആസ് സി പി ഭാര് 68

2 ഷകീല സി പി മകള 48

3 സൈഫറ സി പി മകള 44

4 ഷാജി സി പി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവി െക ഭാര് 73
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 കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവദാസൻ സി വി  ചിറകൽ അംശം ചിറകൽ േദശം നീത വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് വിലാസിനി െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  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 ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-14405/2021 28-09-2021
 
  കണര  താലകില  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഭാരതി   പനകാരൻ  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന

പസൺ പി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-12-2007-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. 

 
:ബി1-14406/2021 28-09-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അംബജാകി പി വി  എടകാട അംശം കിഴന േദശം പതിയ വീട

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന പതീകകമാർ പി വി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-10-2013-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിലാസിനി െക ഭാര് 70

2 നീത ശിവദാസ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പദീപൻ പി മകന 57

2 പസാദ പി മകന 48

3 പശാന് പി മകന 46

4 പസൺ പി മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1 പശാന്കമാർ പി വി മകന 46

2 പതീകകമാർ പി വി മകന 33

3 കഷേണന െക (മരണെപട മകൻ പതീഷമാർ പി വി യെട
മകൾ)

പൗതി 11

4 യദകഷ െക (മരണെപട മകൻ പതീഷമാർ പി വി യെട മകൻ)പൗതൻ 10
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി1-14547/2021 29-09-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക പി കാദർ കഞി  ചിറകൽ അംശം ചിറകൽ േദശം

സാഹിദാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് സാഹിദ െക പി , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-12-2020-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. 

 
:ബി1-14548/2021 29-09-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻ പി  ചിറകൽ അംശം പഴാതി േദശം പടവകാരൻ

ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് പഷജ െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    07-08-2020-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-14549/2021 29-09-2021
 
 കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാം എം പി  ചിറകൽ അംശം ചിറകൽ േദശം നവേചതന വീടിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാഹിദ െക പി ഭാര് 57

2 റിഷാദ കചായി പതിയപരയിൽ മകന 41

3 റീജ ൈഫസൽ മകള 38

4 െറൻസി െക പി മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷജ െക ഭാര് 62

2 ദീജ പി മകള 42

3 ദീപക മകന 36

4 ദീജിത് മകന 34
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 എനയാളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന പേരതനെറ മകന നേവന ശ്ാo    േബാധിപിച  അേപക

ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-09-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-14550/2021 29-09-2021
 
 കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പളിവളപിൽ ൈമഥിലി  ചിറകൽ അംശം ചിറകൽ േദശം ശീജിത

്  നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള ജയശീ െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    30-11-2008-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി 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. 

 
:ബി1-6872/2021 29-09-2021
 
 കണര താലകില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിത ഇ എൻ  ചിറകൽ അംശം ചിറകൽ േദശം ഇ എൻ ഹൗസ

് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകള അപർണ ഇ എൻ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-10-2020-ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 
:ബി1-14559/2021 06-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിനയ െക ഭാര് 52

2 നേവന ശ്ാo മകന 25

3 േചതൻ ശ്ാം മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ജയശീ മകള 69

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അപർണ ഇ എൻ മകള 31
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 കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമണി  ചിറകൽ അംശം ചിറകൽ േദശം പാറപറത് ഹൗസ

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന സഞയൻ പി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-01-1986-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ പറയനയാൾ മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:ബി1-14560/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ എം  ചിറകൽ അംശം ചിറകൽ േദശം നയനം വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് നീന ടി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:ബി1-14561/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകൻ വി െക  ചിറകൽ അംശം അലവിൽ േദശം ഉഷസ്

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് സജാത സി െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 12-07-2019-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 സഞയൻ പി മകന 73

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നീന ടി ഭാര് 68

2 േരാഷിത പശാന് മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത സി െക ഭാര് 61
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:ബി1-14562/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സലീം െക പി  ചിറകൽ അംശം പഴാതി േദശം മണാർ ഹൗസ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള ഷഹനാസ എം  േബാധിപിച  അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-04-2021-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. 

 
:ബി1-14563/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻ വലിയവളപിൽ  ചിറകൽ അംശം പഴാതി േദശം ഐശ്ര

യ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള നിർമല വലിയവളപിൽ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

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

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഒജീറ എം ഭാര് 41

2 ഫാതിമതസന എം മകള 19

3 ഷഹനാസ എം മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി െമാടപതി ഭാര് 81

2 നിർമല വലിയവളപിൽ മകള 60

02th November 2021Revenue Department10725
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി1-14564/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി അബൾ മജീദ  ചിറകൽ അംശം പഴാതി േദശം െചനിയൻ

ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് റഹത് സി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-04-2021-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. 

 
:ബി1-14565/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി വി മഹമദ അലി  ചിറകൽ അംശം പഴാതി േദശം പി പി ഹൗസ

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ജമീല പി പി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  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

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-14566/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫരീദ െക പി  ചിറകൽ അംശം പഴാതി േദശം െക പി ഹൗസ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഹത് സി ഭാര് 56

2 മസ സി മകള 25

3 മിസഹബ സി മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല പി പി ഭാര് 42

2 നിഹാൽ പി പി മകന 17

3 നാസിയ പി പി മകള 15

4 നിസാമദീൻ പി പി മകന 10

5 ഫാതിമതൽ നിഹാല പി പി മകള 5
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വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന മഹമദ ഷാഹിൻ െക പി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2021-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. 

 
:ബി1-14567/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണിപാടി ചനേശഖരൻ  ചിറകൽ അംശം ചിറകൽ േദശം പയാഗ

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് േപമജ സി എം  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  18-10-2020-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. 

 
:ബി1-14568/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹേദവൻ  ചിറകൽ അംശം പഴാതി േദശം ആരoമൻ ഹൗസ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ൈഹമാവതി െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  08-10-2020-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 ഫസീല െക പി മകള 26

2 മഹമദ ഫസൽ െക പി മകന 24

3 മഹമദ ഷാഹിൻ െക പി മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമജ സി എം ഭാര് 63

2  പജൽ ചനൻ മകന 41

3 പീഷ വിേവക മകള 40

4 പീതൽ ചനൻ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഹമാവതി െക ഭാര് 54
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:  ബി1-14553/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉഷ വി  ചിറകൽ അംശം ചിറകൽ േദശം കനിയിൽ ഹൗസ

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകെൻറ ഭാര് ഷീന എം  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 29-01-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 
:ബി1-14558/ 2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷ പി  ചിറകൽ അംശം പഴാതി േദശം ആയിഷ മൻസിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ പി െക ടി മസഫ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2021-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. 

 
:ബി1-14475/2021 06-10-2021
 
 കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാചി പീടികയിൽ ഖദീജബി  കണർ അംശം തയിൽ േദശം

കാജാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

2 സചിൻ സഹേദവൻ െക മകന 26

3 ശ്ാമിലി െക സഹേദവൻ മകള 25

4 സനത് സഹേദവൻ െക മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പണവ എം (മരണെപട മകൻ വി പദീപൻ  മകൻ ) പൗതൻ 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി െക ടി മസഫ ഭരതാവ 67

2 സമീറ പി മകള 39

3 സഫീറ പി മകള 33

4 റാഷിദ പി മകന 32

5 ഷഫീഖ പി മകന 28

6 ജലാൽ പി മകന 18

7 ൈസദ പി മകന 23

8 സഫ പി മകള 15
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സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന െക പി അബൾ നാസർ , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൻ 05-11-2006-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പി ൈസബനിസ മകള 68

2 െക പി അബൾ  നാസർ മകന 51

3 െക പി സാഹിദ മകള 56

4 െക പി ഷാഹിന മകള 54

5 െക പി സാബിറ മകള 57

6 എ പി ൈഖറനിസ (മരണെപട മകൻ ൈസനൽ ആബിദ
ഭാര്)

മകെന ഭാര് 56

7 മഹമദ അനപ അലി (മരണെപട മകൻ ൈസനൽ ആബിദ
മകൻ )

പൗതൻ 38

8 മഹമദ അനീസ (മരണെപട മകൻ ൈസനൽ ആബിദ മകൻ)പൗതൻ 30

9 എ പി അഫനാസ (മരണെപട മകൻ ൈസനൽ ആബിദ
മകൾ)

പൗതി 36
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