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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-15292/2021 20-10-2021
 
 കണര താലകില   അഴിേകാട സൗത് അംശം അഴീേകാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യേശാദ സ

ി  പതനിലയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന രതസനിൽ സി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    30-05-2021-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. 

 
നമര:ബി1-15293/2021 20-10-2021
 
 കണര താലകില  െചമിേലാട അംശം ചാല കിഴേകകര േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി പി പേമാദ

 തിരമംഗലത്  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് പി ആർ സന്  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

09-05-2021-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15294/2021 20-10-2021
 
 കണര താലകില   െചമിേലാട അംശം േകാേയാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ ബി പി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനൻ സി മകന 63

2 രാജീവൻ സി മകന 60

3 ശീജ സി മകള 56

4 രതസനിൽ സി മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി ആർ സന് ഭാര് 39

2 േദവ തീർതപേമാദ വി പി മകള 9

3 േദവദർശ വി പി മകന 5
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െകാലൻചാലിൽ  ഹൗസ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ഗൗരി െക വി   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-

03-2012-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15295/2021  20-10-2021
 
 കണര താലകില  െചമിേലാട അംശം തനട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈമമനത് െക പി  കളപ

ര ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള ഖദീജ ടി െക േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-05-2021-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. 

 
നമര:ബി1-15297/2021 20-10-2021
 
 കണര താലകില  െചമിേലാട അംശം ചാലകിഴേകകര േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാത നമ്ാർ

 ബാബ നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന രേമശ ബാബ പേനാടതിൽ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-

04-2018-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗൗരി െക വി ഭാര് 66

2 ഷീബ െക വി മകള 46

3 ഷീന െക വി മകള 42

4 ഷീന ചാലിൽ  (മരണെപട മകൻ ഷാജി െക വി ഭാര്) മകെന ഭാര് 38

5 ആവണി സി  (മരണെപട മകൻ ഷാജി െക വി മകൾ) പൗതി 12

6 ഇഷാനി സി  (മരണെപട മകൻ ഷാജി െക വി മകൾ) പൗതി 3

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗദത് െക പി മകള 48

2 ഹഫത് െക പി മകള 43

3 ഖദീജ ടി െക മകള 38
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15299/2021 20-10-2021
 
  കണര താലകില   ചിറകൽ അംശം ചിറകൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അംബജാകി പി പി

പതിയപരയിൽ  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന ഷമീർ പി  പി   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-01-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15300/2021 20-10-2021
 
 കണര താലകില   ചിറകൽ അംശം ചിറകൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽകമാർ പി പി

പതിയപരയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ശാലിനി െക േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    09-12-2020-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണിയമ പി ഭാര് 79

2 ഉമാേദവി ഇ മകള 57

3 രാജീവൻ സതനമ്ാർ മകന 53

4 രേമശ ബാബ പേനാടതിൽ മകന 51

5 രതീശൻ പി മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത പി പി മകള 60

2 രഹന പി പി മകള 59

3 ഷമീർ പി പി മകന 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാലിനി  െക ഭാര് 60
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-15301/2021 20-10-2021
 
  കണര താലകില   ചിറകൽ അംശം പഴാതി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ സലാം വി പി

െചനകണതിൽ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള ഹഫസത് സി െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന     05-05-2020-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. 

 
നമര:ബി1-15302/2021 20-10-2021
 
  കണര താലകില   ചിറകൽ അംശം പഴാതി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽകമാർ എ വി

അേരാളി വീട വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് േജ്ാതി സി പി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-08-2016-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. 

 
നമര:ബി1-15303/2021 20-10-2021
 
 കണര താലകില   ചിറകൽ അംശം പഴാതി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണിയറകൽ കഞിമറിയം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹഫസത് സി െക മകള 42

2 സഹറ സി െക ഭാര് 61

3 ൈഖറനീസ സി മകള 47

4 നൗഷാദ സി െക മകന 44

5 അബള െചനകണതിൽ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജ്ാതി സി പി ഭാര് 36

2 ഹരിനന് എ വി മകന 10
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 കണിയറകൽ  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന ഉൈബദ െക  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    17-

09-2017-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15304/2021 20-10-2021
 
 കണര താലകില  ചിറകൽ അംശം പഴാതി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ     പി െക പസനകമാർ

പാറപറത്  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര്     ജയ പസനകമാർ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

20-01-2006-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. 

 
നമര:ബി1-15305/2021 20-10-2021
 
 കണര താലകില   ചിറകൽ അംശം ചിറകൽ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   വി വി രാേജഷ  വടേക വീട

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്  ജയലകി െക പി    േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2021-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ െക മകള 60

2 അബള െക മകന 55

3 ഉൈബദ െക മകന 50

4 അബൽ സതാർ െക മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയ പസനകമാർ ഭാര് 58

2 സിജ പസനകമാർ മകള 36

3 പജിത് പസനകമാർ മകന 31
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയലകി െക പി ഭാര് 41

2 കഷ ആർ മാരാർ മകള 18

3 ൈവഗ ആർ മാരാർ മകള 10

4 േശാഭന വി വി മാ താ വ 65
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-15037/2021 13-10-2021
 
 കണര താലകില   എളയാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക സഹറ,  എളയാവർ അംശം

അതിരകം േദശത് െക െക ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എളയാവര വിേലജില   പേരതയെട മകന ൈഫസൽ െക െക ,േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-11-2020  -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. 

 
നമര:ബി1-15039/2021 13-10-2021
 
 കണര താലകില   ചിറകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാേചനി രാമചനൻ  ചിറകൽ അംശം

അലവിൻ  േദശത് പാേചനി ഹൗസിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിറകല വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരിയെട  മകന പി പി രാമചനൻ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ െക െക മകള 60

2 മസമിൽ െക െക മകന 56

3 നിസാർ െക െക മകന 53

4 സൈബർ െക െക മകന 50

5 ൈഫസൽ െക െക മകന 42

6 പി സി മറിയം ( മരണെപട  മകൻ ഹാരിസ െക െക- യെട
ഭാര്)

മകെന ഭാര് 51

7 പി സി നവാസ ( മരണെപട  മകൻ ഹാരിസ െക െക- യെട
മകൻ)

പൗതൻ 26

8 പി സി ഷംനാസ  ( മരണെപട  മകൻ ഹാരിസ െക െക- യെട
മകൻ)

പൗതൻ 24

9 പി സി മംതസിർ  ( മരണെപട  മകൻ ഹാരിസ െക െക- യെട
മകൻ)

പൗതൻ 20
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നമര:ബി1-15141/2021 13-10-2021
 
 കണര താലകില   കണർ - II  അംശം കണർ   കരാർ േദശത്താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹാരിസ എം സി

കരാർ േദശത് ൈസനീസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണര രണ് വിേലജില   പേരതനെറ മകള ശബന , േബാധിപിച അേപക

കണര രണ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2019  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി പി രാമചനൻ  (മരണെപട സേഹാദരി പി രാധനാരായണൻ
-െൻറ  മകൻ )

മകന 73

2 പി പി ബാലചനൻ (മരണെപട സേഹാദരി പി
രാധനാരായണൻ -െൻറ  മകൻ )

മകന 70

3 േരണക പി പി  (മരണെപട സേഹാദരി പി രാധനാരായണൻ
-െൻറ  മകൾ )

മകള 63

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബി പി പി ഭാര് 68

2 സീബ പി പി മകള 46

3 ശബന മകള 43

4 ഷാനിസ ഹാരിസ മകന 37
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-15306/2021 20-10-2021
 
  കണര താലകില  പഴാതി  അംശം പഴാതി  േദശത് ഡാേഫാഡിൽസ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

ബാലകഷൻ െക എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്  നളിനി  ബാലകഷൻ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2021-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. 

 
നമര:ബി1-15307/2021 20-10-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി അംശം പഴാതി േദശത് സാബിറ മൻസിൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക

സി അബൾ ഖാദർ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന ഫഹദ പി പി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    20-08-2021-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. 

 
നമര:ബി1-15308/2021 20-10-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി അംശം പഴാതി േദശത്  ചാേതാത് ഹൗസ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നളിനി ബാലകഷൻ ഭാര് 89

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാബിറ പി പി ഭാര് 61

2 മംതസർ പി പി മകന 41

3 സാഹിർ പി പി മകന 39

4 ഫഹദ പി പി മകന 37

5 സഹദ പി പി മകന 34

6 ഷബീർ പി പി മകന 31

7 ഫാതിമ പി പി മകള 26
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ചാേതാത് ഗൗരി    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന സധീർ എ സി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    26-04-2018-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. 

 
നമര:ബി1-15309/2021 20-10-2021
 
 കണര താലകില  എടകാട അംശം എടകാട േദശത് ആർെക ഹൗസ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

കടികഷൻ പി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

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

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15310/2021 20-10-2021
 
 കണര താലകില  എടകാട അംശം എടകാട േദശത് ചേനാത് ഹൗസ വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

ജാനകി അമ െക സി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ

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

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   15-08-2021-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിേനാദ എ മകന 60

2 സധീർ എ സി മകന 57

3 ലത എ സി മകള 59

4 മന എ സി മകന 54

5 പേമാദ എ സി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ െക സി ഭാര് 67

2 മേഹഷ കടികഷൻ മകന 47

3 നേരഷ കടികഷൻ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

16th November 2021Revenue Department12863
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നമര:ബി1-15311/2021 20-10-2021
 
 കണര താലകില  എടകാട അംശം കണർ കരാർ േദശത്  ഹസീന ഹൗസ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

 ഹൈസൻ െക  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള ൈസബനീസ  എ േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  31-08-2014-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. 

 
നമര:ബി1-15312/2021 20-10-2021
 
  കണര  താലകില    എടകാട  അംശം  ചാല  12  കണി  േദശത്  സാന്നം  ഹൗസ  വീടിൽ    താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ   സേരശൻ എ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് നിഷ െക േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-12-2020-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. 

 
നമര:B1-15315/2021 20-10-2021
 
 കണര താലകില  മേണരി അംശം ഏചർ േദശത് രാം ഭവൻ വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി

േഗാപാലൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

1 രാജലകി െക സി മകള 70

2 രാധ െക സി മകള 67

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസബനീസ എ മകള 47

2 ൈഖറനീസ എ മകള 50

3 ജമാൽ എ മകന 45

4 ഹസീന എ മകള 38

5 സറീന എ മകള 40

6 മജീദ എ മകന 52

7 ലതീഫ എ മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിഷ െക ഭാര് 48

2 സായജ െക മകന 23

3 സായന് െക മകന 21
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സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് നളിനി സി എച് േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    07-03-2021-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. 

 
നമര:ബി1-15316/2021 20-10-2021
 
  കണര താലകില  കാഞിേരാട  അംശം  കാഞിേരാട  േദശത്    കാവള പരയിൽ വീടിൽ താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  പേമാദൻ െക പി    എനയാളെട  അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മാതാവ െക പി കമലാകി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

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

06-2014-നം 29-6-2014-നം ഇടയിൽ  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. 

 
നമര:ബി1-15317/2021 20-10-2021
 
 കണര താലകില   ചിറകൽ അംശം ചിറകൽ േദശത് തേണാലി ഹൗസ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

പവിതൻ ടി     എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള ധന് ടി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    29-12-2020-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നളിനി സി എച് ഭാര് 72

2 ഐറ സി മകള 50

3 ഹീറ സി മകള 48

4 നവീൻ സി മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പി കമലാകി മാതാവ 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി സി സമംഗല ഭാര് 58

2 ധന് ടി മകള 39

3 ധേനഷ ടി മകന 37

16th November 2021Revenue Department12865
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നമര:ബി1-15318/2021 20-10-2021
 
 കണര താലകില   ചിറകൽ അംശം പഴാതി േദശത് കണവളപിൽ ഹൗസ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

നാണ െക വി    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ധേനഷ െക വി   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-10-2018-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 െക വി ശ്ാമള ഭാര് 65

2 നിഷ െക വി മകള 42

3 രശി െക വി മകള 41

4 ൈഷനി െക വി മകള 39

5 ധേനഷ െക വി മകന 37
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-15527/2021 21-10-2021
 
 കണര താലകില   ഇരിേവരി അംശം മിടാവിേലാട താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വിജയൻ നായർ  ചേനാത

്  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇരിേവരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന െക രാേജഷൻ  േബാധിപിച അേപക   ഇരിേവരി വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15526/2021 21-10-2021
 
 കണര താലകില   ഇരിേവരിഅംശം ഇരിേവരി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െക കഞിരാമൻ

ചേനാത് വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇരിേവരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേരഷബാബ െക േബാധിപിച അേപക   ഇരിേവരി വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പങജാകൻ െക മകന 55

2 പതീപൻ െക മകന 51

3 െക രാേജഷൻ മകന 47

4 ശീഷീബ െക മകള 44

5 രേപഷ െക മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി എൻ പി ഭാര് 73

2 സേരഷബാബ െക മകന 57

3 പസന പി െക മകള 52

4 ജയരാജൻ പി െക മകന 50

5 രജനി പി െക മകള 46
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നമര:ബി1-15463/2021 21-10-2021
 
 കണര താലകില   കാഞിേരാട അംശം കാഞിേരാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ പി വി

സമീറ േകാേടജ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാഞിേരാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള സജീറ റഫീഖ  േബാധിപിച അേപക   കാഞിേരാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-10-2019  -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. 

 
നമര:ബി1-15445/2021 21-10-2021
 
 കണര താലകില   മാടല അംശം മടകര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹാജി മസ െകാടരവിട  പി ട

ി  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാടല വിേലജില   പേരതനെറ മകള െസകീന മസാൻകഞി േബാധിപിച അേപക   മാടല വിേലജ

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

11-2002  -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. 

 
നമര:ബി1-15444/2021 21-10-2021
 

6 ഷീന പി െക മകള 41

7 ഷിേനാജ പി മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ എ എം ഭാര് 58

2 മനീർ എം മകന 48

3 െസമീറ എ എം മകള 43

4 സജീറ റഫീഖ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി ടി കഞാമിന ഭാര് 77

2 െസകീന മസാൻകഞി മകള 54

3 പി ടി അബൾ സമദ മകന 50

4 പി ടി ൈഖറനിസ മകള 47

5 പി ടി ബഷറ മകള 43

6 സിറാജദീൻ പി ടി മകന 40
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  കണര താലകില   മാടല അംശം  മാടൽ േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ റഹിം  വി  വി

അർസനാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാടല വിേലജില   പേരതനെറ മകന നൗഷാദ അബ റഹിം, േബാധിപിച അേപക   മാടല വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി-15442/2021 21-10-2021
 
 കണര താലകില   പാപിനിേശരി അംശം പാപിനിേശരി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അലി

ബഷീർ   റംലാസ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാപിനിേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ബിഷാര ബഷീർഅലി  േബാധിപിച

അേപക   പാപിനിേശരി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-2021 -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. 

 
നമര:ബി1-15441/2021 21-10-2021
 
  കണര താലകില   പാപിനിേശരി  അംശം  അേരാളി  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കനിപറമിൽ

നമിപണികർ  കനിപറമിൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാപിനിേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശിവദാസൻ െക  േബാധിപിച

അേപക   പാപിനിേശരി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2008 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ അബൾ റഹിം ഭാര് 70

2 നൗഷാദ അബ റഹിം മകന 48

3 നസറീന  പകിെൻറചാലിൽ മകള 37

4 നബീൽ പകിെൻറചാലിൽ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാദിയ ബഷീർ ഭാര് 38

2 ബിഷാര ബഷീർഅലി മകള 18

3 അദനാൽ ബഷീർ മകന 10
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15440/2021 21-10-2021
 
  കണര താലകില   പാപിനിേശരി  അംശം പാപിനിേശരി  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാടമൽ

നാരായണൻ  പടമാടമൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാപിനിേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകള പമീള പി എം  േബാധിപിച അേപക

പാപിനിേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-12-2018  -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. 

 
നമര:ബി1-15437/2021 21-10-2021
 
 കണര താലകില   അഞരകണി അംശം മാമ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ ടി  േതമാര

ി  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അഞരകണി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പതിനി  െക െക േബാധിപിച അേപക   അഞരകണി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    17-04-2021  -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 ഗിരിജ  െക മകള 64

2 സേരശൻ െക മകന 61

3 േപമൻ െക മകന 59

4 ഹരിദാസൻ െക മകന 53

5 ശിവദാസൻ െക മകന 50

6 ഗീത െക മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മണി പി എം ഭാര് 74

2 പമീള പി എം മകള 54

3 അനിത പി എം മകള 50

4 വിേനാദ പി എം മകന 48

5 വിജി പി എം മകള 46

6 മിനി പി എം മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ബി1-15436/2021 21-10-2021
 
 കണര താലകില   അഞരകണി അംശം മാമ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി േമാഹനൻ

െകാേമാത്  ചാലിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അഞരകണി വിേലജില   പേരതനെറ മകള വിനിഷ എൻ  സി, േബാധിപിച

അേപക   അഞരകണി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2021 -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. 

 

1 പതിനി  െക െക ഭാര് 76

2 റീത ടി മകള 52

3 റീന ടി മകള 49

4 ദീപ ടി മകള 48

5 ദിേനശൻ ടി മകന 46

6 ബീന ടി മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന വി ഭാര് 53

2 വിനിഷ എൻ  സി മകള 29

3 മഞഷ എൻ സി മകള 27
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-15434/2021 21-10-2021
 
 കണര താലകില   അഞരകണി അംശം മാമ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വതലൻ വി വി  ശീവത

ം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അഞരകണി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക പി സീന േബാധിപിച അേപക   അഞരകണി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    28-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15430/2021 21-10-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ കരാർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ അസീസ

് എ,  സി ടി ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കണര ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ഷാകിർ സി ടി , േബാധിപിച അേപക   കണര

ഒന് 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 െക പി സീന ഭാര് 51

2 വിനിൽ െക പി മകന 30

3 നീത െക പി മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ സി ടി ഭാര് -

2 മഹമദ ഷാകിർ സി ടി മകന -

3 മഹമദ സലിം െചറതായത് മകന -

4 നസറിൻ  മഹമദ അശറഫ മകള -

5 സി ടി െഷറിൻ ആരിഫ മകള -

6 റിയാസ െചറതായത് മകന -

7 മഹമദ സിയാദ െചറതായത് മകന -
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നമര:ബി1-15429/2021 21-10-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ കരാർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എടയികണി

പതിയപരയിൽ  ഹാശിം   ഹൻസാംസ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണര ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ഷഫീർ

ഇ വി , േബാധിപിച അേപക   കണര ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-07-2015  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15428/2021 21-10-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ കരാർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം സി രാധ

െമേകാത് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കണര ഒന് വിേലജില   പേരതയെട മകള ഗീത പി സി , േബാധിപിച അേപക   കണര ഒന് വിേലജ

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

04-1996  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15427/2021 21-10-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന്അംശം െചാവ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പറമത് േഗാപാലൻ

പറമത് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കണര ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന പവിതൻ പി , േബാധിപിച അേപക   കണര ഒന് വിേലജ

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

04-2004 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

8 സബീന തൻവീർ മകള -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നസീമ ഇ വി ഭാര് 62

2 മഹമദ ഷഫീർ ഇ വി മകന 41

3 മഹമദ ഷാനവാസ ഇ വി മകന 38

4 മഹമദ മനാഫ ഇ വി മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത പി സി മകള 61

16th November 2021Revenue Department12873
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15426/2021 21-10-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ കരാർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലാൻസി േബാന

െമേനസസ   പടനപറമ്   വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണര ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േജാെസറ് േഗർൂഡ മിേനജസ ,

േബാധിപിച അേപക   കണര ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2020 -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. 

 
നമര:ബി1-15424\2021 21-10-2021
 
 കണര താലകില   മാവിലായി അംശം െചറമാവിലായി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാണിേയാട

ൻ  െപാടികളതിൽ  േദവകി   കഞിപീടികയിൽ  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാവിലായി വിേലജില   പേരതയെട മകന േപമൻ െക പി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-03-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പവിതൻ പി മകന 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാെസറ് േഗർൂഡ മിേനജസ ഭാര് 64

2 ലാെനൽ േറാൺ േമെനജസ മകന 39

3 ൈലന േമരി േമേനജസ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നളിനി എൻ പി മകള 72

2 ചനൻ െക പി മകന 71

3 പവിതൻ െക പി മകന 70

4 ഭാനമതി എൻ പി മകള 66

5 വിമല െക പി മകള 64

6 േപമൻ െക പി മകന 62
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നമര:ബി1-15423/2021 21-10-2021
 
 കണര താലകില   മാവിലായി അംശം മാവിലായി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക മകനൻ  കണതി

ൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാവിലായി വിേലജില   പേരതനെറ മകന െക െസലിൻ േബാധിപിച അേപക   മാവിലായി വിേലജ

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

04-2001  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15422/2021 21-10-2021
 
 കണര താലകില   മാവിലായി അംശം െചറമാവിലായി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല െക  കളതി

ൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാവിലായി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ എ ദാേമാദരൻ  േബാധിപിച അേപക   മാവിലായി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-02-2020  -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. 

 
നമര:ബി1-15425/2021 21-10-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉസാൻ പി  ഇ വി ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കണര ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ മകള നസറി ഇ വി   േബാധിപിച അേപക   കണര ഒന് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-02-1981 -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക സൗമിനി ഭാര് 64

2 െക െസലിൻ മകന 42

3 സൽമ െക മകള 40

4 ഷംന െക മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ ദാേമാദരൻ ഭരതാവ 68

2 ബിജീഷ  െക മകന 44

3 വിജില െക മകള 42

4 രാേജഷ െക മകന 38
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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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറ ഇ വി ഭാര് 86

2 നറൽ അമീൻ ഇ വി മകന 69

3 സാബിറ ഇ വി മകള 62

4 റഹത് ഇ വി മകള 59

5 നസറി ഇ വി മകള 48

6 ഷഹനാസ ഇ വി (മരണെപട മകൾ അസാബിയെട മകൾ) പൗതി 47

7 റിയാദ ഇ വി (മരണെപട മകൾ അസാബിയെട മകൻ) പൗതൻ 44

8 െഷഫീഖ ഇ വി (മരണെപട മകൾ അസാബിയെട മകൻ) പൗതൻ 42

9 ഹിഷാം ഇ വി (മരണെപട മകൾ അസാബിയെട മകൻ) പൗതൻ 41

10 മഹസിന ഇ വി (മരണെപട മകൾ അസാബിയെട മകൾ) പൗതി 27
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ _n1˛9456/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 21.

31˛8˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk‰v \º¿ 34, (hm-eyw-˛X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq kπn-sa‚dn hn`m-KØn¬ 131˛-mw t]Pn¬ {Ia-\-º¿ 89 Bbn {]kn-≤-s∏-Sp-Ønb
]c-ky-Øn¬ ]tc-X-bmb sed≥kv ko\-s^¿Wm-≠kv F∂-h-cpsS Ah-Im-in-I-fn¬ {Ia-\-º¿ 1-˛¬
‘Fkzn≥ tdm® ’F∂p≈Xv ‘FUzn≥ tdm®’ F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
IÆq¿. Xl-io¬Zm¿.
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-15151/2021 13-10-2021
 
  കണര താലകില  അഴിേകാട സൗത് അംശം അഴിേകാട േദശത്  കഴയിൽ ഹൗസ വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ   റജീഷ  െക    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് നിഷിത പി  വി   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15153/2021 13-10-2021
 
  കണര  താലകില    മേകരി  അംശം  പിലാഞി  േദശത്   കളതംചാലിൽ   ഹൗസ  വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  രാജൻ െക െക   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന രാഹൽ എ െക േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

08-2018-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15154/2021 13-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിഷിത പി വി ഭാര് 35

2 ൈവഗ െക മകള 9

3 പണവ് െക മകള 6

4 പഭാവതി പി മാതാവ 67

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റീത എ െക ഭാര് 48

2 റജിന എ െക മകള 29

3 രാഹൽ എ െക മകന 27
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 കണര താലകില   മേകരി അംശം മണലർ േദശത് ശാനം വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ എ

ൻ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന സമന് എം സി  േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-09-2021-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. 

 
നമര:ബി1-15155/2021 13-10-2021
 
  കണര താലകില   മേണരി അംശം ഏചർ േദശത് എൻ പി  ഹൗസ വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

ബീഫാത എൻ പി ആർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന എൻ പി കബീർ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-09-2021-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. 

 
നമര:ബി1-15156/2021 13-10-2021
 
  കണര താലകില  മേണരി  അംശം ഏചർ േദശത്  അേരടത് കഷ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

സേത്നൻ എ െക   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ജലജ ടി ഒ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-11-2020-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന എം സി ഭാര് 74

2 ശീജയ എം സി മകള 53

3 ജീജ മകള 47

4 സമന് എം സി മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യ അബബകർ ഭരതാവ 69

2 എൻ പി ൈമമനത് മകള 47

3 എം പി സംസാദ മകള 45

4 എൻ പി െസമീർ മകന 44

5 എൻ പി കബീർ മകന 41

6 എൻ പി ഷംസീർ മകന 35
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15158/2021 13-10-2021
 
  കണര താലകില  െചറകന് അംശം െചറകന് േദശത് െക ടി  ഹൗസ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

ഹംസഹാജി പി സി    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള ഖദീജ െക ടി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    26-09-2016-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. 

 
നമര:ബി1-15280/2021 13-10-2021
 
 കണര താലകില   പളികന് അംശം ചാലാട േദശത് സരയാസ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി സി

എൻ ഫാറഖ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന അസൽ ഫഹദ െക പി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2021-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 ജലജ ടി ഒ ഭാര് 50

2 പലവി ടി ഒ മകള 22

3 കാേവരി ടി ഒ മകള 17

4 ശാനകമാരി എ െക മാതാവ 77

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറ െക ടി ഭാര് 61

2 ഹഫസത് െക ടി മകള 46

3 ഖദീജ െക ടി മകള 39

4 സീനത് െക ടി മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരയ െക പി ഭാര് 59

2 ൈഫസി ജഹാൻ അഫല മകള 40

3 അസൽ ഫഹദ െക പി മകന 36

4 അഷിൻ ഫസമി െക പി മകള 32

5 അജമൽ ഫർസാൻ െക പി മകന 26
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-15282/2021 13-10-2021
 
 കണര താലകില  പളികന് അംശം ചാലാട േദശത് തനിമ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹസൻകഞ

ി  െക  വി    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന മഹമദ െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

 
നമര:ബി1-15283/2021 13-10-2021
 
  കണര താലകില   പളികന് അംശം പളികന് േദശത് പാർതന വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

പശാന് സി െക   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന പഷിൻ പശാന്  േ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. 

 
നമര:ബി1-15284/2021 13-10-2021
 
  കണര താലകില   അഴിേകാട സൗത് അംശം അഴിേകാട  േദശത്   ടി  പി  ഹൗസ വീടിൽ താമസിചവരെവ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നസീമ െക ഭാര് 58

2 നഷീദ െക മകള 39

3 നിഷാന ഫിേറാസ മകള 33

4 നഷാത് െക മകള 30

5 മഹമദ െക മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷനി േതാമസ ഭാര് 50

2 പഷാന പശാന് മകള 26

3 പഷിൻ പശാന് മകന 24

12882 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



അനരിചേപായ   സഫിയ  ടി  പി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭരതാവ െക െക ഹമീദ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15418/2021 21-10-2021
 
 കണര താലകില   മാവിലായി അംശം മാവിലായി േദശത്  ൈഷമ നിവാസ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

നാരായണൻ െക വി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന സജിത്കമാർ െക വി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2021-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. 

 
നമര:ബി1-14614/2021 13-10-2021
 
 കണര താലകില  ചിറകൽ അംശം ചിറകൽ േദശത് കകിരികൻ ഹൗസ വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

വൽസൻ  െക   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മാതാവിെൻറ സേഹാദരി  ശാരദ െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

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

04-2021-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക െക ഹമീദ ഭരതാവ 77

2 റജിന ടി പി മകള 46

3 റഹീസ ടി പി മകന 42

4 ജസീറ ടി പി മകള 38

5 റിയാസ ടി പി മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിത്കമാർ െക വി മകന 51

2 ൈഷമ െക വി മകള 49

3 സേനാഷ െക വി മകന 47
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നമര:ബി1-15313/2021 20-10-2021
 
 കണര താലകില  എടകാട അംശം കറവ േദശത് ശീപദം വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസനൻ എ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകള അപർണ വി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട 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 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. 

 
നമര:ബി1-15281/2021 13-10-2021
 
 കണര താലകില  പളികന് അംശം ചാലാട േദശത്  എറമളി ഹൗസ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

ഇ  ലാല   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന ഹർഷൻ ലാൽ  േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   22-12-2019-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. 

 
നമര:ബി1-14616/2021 13-10-2021
 
  കണര  താലകില  െചമിേലാട  േദശത്  ചാല  കിഴേകകര  േദശത്   മമത  ഹൗസ  വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  ചനൻ  െക  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന ജിതിൻ െക ചനൻ േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ െക
മാതാവിെൻറ

സേഹാദരി 80

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത െക പി ഭാര് 57

2 അപർണ വി മകള 37

3 ദിൽന വി മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിർമല വി പി മാതാവ 73

2 ജാസീൻ രാജ ഭാര് 45

3 ജർഷൽ എ മകന 22

4 ഹർഷൽ ലാൽ മകന 19
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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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15279/2021 13-10-2021
 
 കണര താലകില  പളികന് അംശം ചാലാട േദശത്  കനിലകത് ഹൗസ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

മഹമദ  ഹാഷിം  സി  െക    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന സഹദ െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15278/2021 13-10-2021
 
  കണര  താലകില   പളികന്  അംശം  ചാലാട  േദശത്  കനത്  തായൽ  ഹൗസ  വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  െക ടി  നഫീസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള സൗജത്  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

08-2013-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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാണിയമ െക മാതാവ 91

2 വിജയലക്മി വി വി ഭാര് 60

3 േജാബിഷ േകാേറാത് മകന 39

4 േജാഷി െക ചനൻ മകന 36

5 ജിബിൻ െക ചനൻ മകന 19

6 ജിതിൻ െക ചനൻ മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ പിതാവ 80

2 ജൈബര് ഭാര് 49

3 സഹദ െക മകന 20

4 അജമൽ െക മകന 12

5 ആദിൽ െക മകന 12
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േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15152/2021 13-10-2021
 
  കണര  താലകില    മേകരി  അംശം  വടകമാട  േദശത്  വലിയ  എഴങൽ  ഹൗസ  വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  നഫീസ വി  എ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള റംല വി  എ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ടി ഹാഷിം മകന 68

2 െക ടി മഹമദ മകന 61

3 സൗജത് മകള 58

4 അസൻ കഞി െക ടി മകന 55

5 സഹറ െക ടി മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റംല വി എ മകള 57

2 അബൾ അസീസ വി എ മകന 55

3 അബൾ റഹിമാൻ വി എ മകന 52

4 ഉസാൻ വി എ മകന 50

5 അബൾ നാസർ വി എ മകന 45

6 ആയിഷ വി എ മകള 40

7 ഫാതിമ വി എ മകള 37

8 സബീന െക (മരണെപട മകൻ മഹമദ വി എ ഭാര്) മകെന ഭാര് 38

9 ഉമ ഹബീബ െക  (മരണെപട മകൻ മഹമദ വി എ മകൾ) പൗതി 11

10 മഅമിന െക (മരണെപട മകൻ മഹമദ വി എ മകൾ) പൗതി 5
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-15147/2021 13-10-2021
 
 കണര താലകില   കണര രണ് അംശം പഴാതി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സത്നാഥൻ  രാമവില

ല  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കണര രണ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന േതജസ െക ,േബാധിപിച അേപക   കണര രണ് വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15148/2021 13-10-2021
 
 കണര താലകില   കണര രണ് അംശം ചാലാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിൽകമാർ എൻ െക

െനേലരി ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കണര രണ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീജ സനിൽകമാർ, േബാധിപിച അേപക   കണര രണ്

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. 

 
നമര:ബി1-15149/2021 13-10-2021
 
 കണര താലകില   അഴീേകാട സൗത് അംശം അഴിേകാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി അബ

ൽ  റഹമാൻ   പി  പി  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത ഭാര് 56

2 േതജസ െക മകന 23

3 സഹന െക എസ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജ സനിൽകമാർ ഭാര് 51

2 സഞന സനിൽകമാർ മകള 26

16th November 2021Revenue Department12887
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അഴീേകാട  സൗത്  വിേലജില   പേരതനെറ മകള ബഷറത്  പി  പി   ,

േബാധിപിച അേപക   അഴീേകാട സൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-09-2010 -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. 

 
നമര:ബി1-15150/2021 13-10-2021
 
 കണര താലകില   അഴീേകാട സൗത് അംശം അഴിേകാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ

്  കഞി പി   പാറപറത്  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അഴിേകാട സൗത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൗജത് എം , േബാധിപിച

അേപക   അഴിേകാട സൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2020 -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. 

 
നമര:ബി1-15435/2021 21-10-2021
 
 കണര താലകില   അഞരകണി അംശം മാമ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ നായർ

മീതെല  േകാേറാത്   േകാേറാത്  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അഞരകണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അജയകമാർ

േകാേറാത്േബാധിപിച അേപക   അഞരകണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2020 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല പി പി ഭാര് 72

2 ബഷറത് പി പി മകള 58

3 നൗഷാദ പി പി മകന 55

4 റാഷിദ അബൾ റഹിമാൻ മകന 53

5 ഷഹീർ അബൾ റഹിമാൻ മകന 53

6 സമീറ പി പി മകള 48

7 അജമൽ അബൾ റഹിമാൻ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗജത് എം ഭാര് 50

2 ഷിജാസ എം മകന 27
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15421/2021 21-10-2021
 
 കണര താലകില   മാവിലായി അംശം മാവിലായി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നസീമ െക െക  ഹീറ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാവിലായി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അബൾ അസീസ എം സി േബാധിപിച അേപക

മാവിലായി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2021  -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 അജയകമാർ  േകാേറാത് മകന 54

2 അജിത്കമാർ േകാേറാത് മകന 51

3 അമിളി േകാേറാത് മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾ അസീസ എം സി ഭരതാവ 69

2 അസഗർ  െക െക മകന 40

3 അഫസീന െക െക മകള 33

4 അർഷാദ െക െക മകന 31

5 ഫാതിമതൽ നസലി അസീസ മകള 25

6 ഷരീഫ െക െക മാതാവ 72
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-15419/2021 21-10-2021
 
 കണര താലകില   മാവിലായി അംശം മാവിലായി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി പി വി

ൈഷമ നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാവിലായി വിേലജില   പേരതയെട മകന സജിത്കമാർ െക വി േബാധിപിച അേപക   മാവിലായി

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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15530/2021 21-10-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി അംശം പഴാതി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷ കഞി  ആയിഷാസ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പഴാതി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ മഹമദകഞി ബി േബാധിപിച അേപക   പഴാതി വിേലജ

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

12-2018  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15528/2021 21-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിത്കമാർ െക വി മകന 51

2 ൈഷമ െക വി മകള 49

3 സേനാഷ െക വി മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദകഞി ബി ഭരതാവ 81

2 അലി അസകർ കണിയാങണി മകന 52

3 മഹമദ റഫീഖ കണിയാങണി മകന 48

4 ഷമീമ മകള 43
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 കണര താലകില   പഴാതി അംശം പഴാതി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാങിണി ബാലകഷൻ

െകാങിണി ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പഴാതി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മേഹഷബാബ െക േബാധിപിച അേപക   പഴാതി വിേലജ

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

10-2003  -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. 

 
നമര:ബി1-15448/2021 21-10-2021
 
 കണര താലകില   വളപടണം അംശം വളപടണം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം സപി  ഹി

ൽ േടാപ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളപടണം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നായകൻ  അസാബി, േബാധിപിച അേപക   വളപടണം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-08-2020  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മരളീധരൻ െക മകന 59

2 സഷമ െക മകള 55

3 ൈഷമ െക മകള 50

4 മധസധനൻ െക മകന 47

5 മേഹഷബാബ െക മകന 45

6 സേമഷ െക മകന 41

7 മിനി െക മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നായകൻ  അസാബി ഭാര് 53

2 നായകൻ അഫീഫ മകള 32

3 നായകൻ ഫർഹ മകള 25

4 നായകൻ റഫ മകള 21

5 അസൻ െക  പി സേഹാദരൻ 67
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 1-15678/2021 22-10-2021
 
 കണര താലകില   പളികന് അംശം പളികന് േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    പി വി മാധവൻ നായർ

,  പതിയവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള പി  വസനകമാരി  േബാധിപിച  അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-06-1992 -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 പി സതീേദവി മകള 67

2 പി വസനകമാരി മകള 61

3 പി സഷമ മകള 56

4 പി രാഗിണി മകള 55

5 പി ഗീത മകള 54
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര: ബി 1-15285/ 2021 13-10-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജ ഐസക്  പളികന് അംശം അലവിൽ േദശത് ശീ

നിലയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന അനരാഗ പി ,  ,  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2005 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -15286 / 2021 13-10-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ െക  അഴിേകാട സൗത് അംശം അഴിേകാട േദശത

്  പവീൺ  നിവാസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ടി േപമവലി , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

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

01-2009  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -15287/ 2021 13-10-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞമ  അഴിേകാട സൗത് അംശം അഴിേകാട േദശത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീന െക ഭാര് 50

2 അനഷ പി മകള 22

3 അനരാഗ പി മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി േപമവലി ഭാര് 71

2 ടി പവീൺ ബാബ മകന 46

3 ടി അരൺ േജ്ാതി മകന 43

4 േജാഷിലാൽ  ടി മകന 39
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്  െകായിേലരി  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന രാജൻ െക , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-11-1996 -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. 

 
നമര:ബി 1 -15289 / 2021 13-10-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി പി കണൻ  െചമിേലാട അംശം െചമിേലാട േദശത്

അമികാരൻ  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള േരവതി പി , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

12-1988  -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. 

 
നമര:ബി 1-14400/ 2021 13-10-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഴേതാളൻ കണൻ  കല്ാേശരി അംശം കല്ാേശരി േദശത

് പനി ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന രവീനൻ കഴേതാളൻ , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-11-2003 -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 കാർത്ായനി െക ഭാര് 76

2 ഓമന  െക മകള 63

3 േകാമളവലി െക മകള 58

4 രാജൻ െക മകന 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കൗസല്  പി മകള 77

2 പതിയാണി  ബാലൻ മകന 72

3 പി നാണ മകന 71

4 ലകി പി മകള 70

5 േരവതി  പി മകള 64
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നമര:ബി 1 -15415/ 2021 20-10-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജകബ എം ഡി  െചറകന് അംശം ദാലിൽ േദശത് എം ജ

െ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ജിേജഷ എം െജ ,   േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -15416/ 2021 20-10-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നബീസ െക  െചറകന് അംശം െചറകന് േദശത് ൈസന

ബ മൻസിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള ൈസനബ െക , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി പി ഭാര് 88

2 രാമചനൻ െക മകന 68

3 രവീനൻ കഴേതാളൻ മകന 62

4 പഷജ െക മകള 60

5 േഗാപാലകഷൻ െക മകന 46

6 വതലൻ െക മകന 64

7 പസനകമാരി െക മകള 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിഷ റാണി എം െജ മകള 42

2 ജിേജഷ എം െജ മകന 40

3 ജിേതഷ എം െജ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾ നാസർ െക മകന 59

2 ൈസനബ െക മകള 52

3 വഹാബ കടവൻ മകന 48
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നമര:ബി 1 -15417/ 2021 20-10-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വളപിെല പീടികയിൽ മഹമദ  െചറകന് അംശം െചറകന്

േദശത്  വളപിെല  പീടികയിൽ  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള ൈസനബ െക , േബാധിപിച അേപക

 ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2004  -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. 

 
നമര:ബി 1 -15290/ 2021 20-10-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ ടി  െചമിേലാട അംശം െചമിേലാട േദശത്

മേഹഷപരം  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന വി  മേഹഷ , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    31-08-2021  -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. 

 
നമര:ബി 1 -15291/ 2021 20-10-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി അമ പി െക  െചമിേലാട അംശം േകാേയാട േദശത

് ചാലിൽ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന മേനാഹരൻ  പി െക , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-06-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾ നാസർ െക മകന 59

2 ൈസനബ െക മകള 52

3 വഹാബ കടവൻ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി മേഹഷ മകന 49

2 വി ലിഷ മകള 47
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബിസധ പി െക മകള 53

2 മേനാഹരൻ പി െക മകന 52

3 അേശാകൻ പി െക മകന 50
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-15145/2021 13-10-2021
 
  കണര താലകില   കണര രണ്  അംശം  കേണാതചാൽ േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അല

ി പതവാേചരി  അൽ മഫാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന  മഹമദ ഷബീർ ഇ വി, േബാധിപിച അേപക   കണര രണ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-05-2021  -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. 

 
നമര:ബി1-15431/2021 21-10-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ കരാർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എം അബൽ

ഗഫർ  ൈസബ നിവാസ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന മഹമദ നവാസ െക  േബാധിപിച അേപക   കണര ഒന്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    09-09-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െമഹറനിസ ഇ വി ഭാര് 65

2  മഹമദ ഷബീർ ഇ വി മകന 49

3 സാഹിറ അബൾ മജീദ ഇ വി മകള 46

4 മഹമദ ഷാജിർ ഇ വി മകന 45

5 ഫാതിമതൽ സനീറ ഇ വി മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസബനിസ ഗഫർ ഭാര് 57

2 മഹമദ നിയാസ െക മകന 34

3 മഹമദ നവാസ െക മകന 30

4 റിയാസ െക മകന 32

5 ഇജാസ െക മകന 24
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