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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:12891/ 2021 02-09-2021
 
 കണര താലകില  എളയാവർ  അംശം െചാവ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ ജമാൽ ടി പി

മിസനജ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്     അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര്     സഹീദ

സി , മിസനജ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക      അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-12893/2021 02-09-2021
 
  കണര താലകില   എളയാവർ അംശം മണയാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻ ബി പി

തയമകം  വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ലിവിൻ മാധവൻ ബി പി , തയമകം  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    31-10-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1 -12898/2021 02-09-2021
 
 കണര താലകില  എളയാവർ അംശം െചാവ  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി പി സാബിറ  വി പി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹീദ സി ഭാര് 51

2 ജനിഫർ മകള 32

3 മഹമദ ജൈഹൻ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിതേലഖ വി പി ഭാര് 65

2 ലിമിന മാധവൻ വി പി മകള 42

3 ലിജിൻ മാധവൻ ബി പി മകന 41

4 ലിവിൻ മാധവൻ ബി പി മകന 37
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ഹൗസ വീടിൽ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള വലിയ പവകൻ സൈഫജ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

04-2011-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-12942/ 2021 02-09-2021
 
 കണര താലകില  കണർI അംശം മരകാർകണി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായതീൻകഞി വി പി

 വി പി ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ സേഹാദരൻ വി പി ഉമർ ,  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

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

ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-12943/ 2021 02-09-2021
 
 കണര താലകില  കണർIഅംശം കണർ കരാർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിസിലി സിസറിേയാ

െനലിയാട്  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന െനൽസൺ എഫ , വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വലിയ പവകൻ സജീറ മകള 33

2 വലിയ പവകൻ സൈഫജ മകള 30

3 വലിയ പവകൻ സമയ മകള 27

4 അബദൾ നാസർ വി പി സേഹാദരൻ 49

5 അബദൾ ഖാദർ വി പി സേഹാദരൻ 58

6 ആയിഷ വി പി സേഹാദരി 47

7 ഖദീജ വി പി സേഹാദരി 55

8 നബിസ വി പി സേഹാദരി 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി പി ആയിശകഞി സേഹാദരി 80

2 വി പി ഉമർ സേഹാദരൻ 78
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ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-12944/ 2021 02-09-2021
 
 കണര താലകില   കണർI അംശം കണർ കരാർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപമവലി  ചിറാൻകണ

ി  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട മകന േപംരാജ സി ,  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-02-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-12896/2021 02-09-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി അംശം പഴാതി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മനേമാഹനൻ പി  ശീലക്മി

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് സീതാലക്മി എം പി , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-01-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 1-12892/ 21 02-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിപസൺ എഫ മകന 63

2 െഹലൻ എഫ മകള 60

3 േനാറി എഫ മകള 58

4 െനൽസൺ എഫ മകന 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപംരാജ സി മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം പി സീതാലക്മി ഭാര് 70

2 േസാന േമാഹൻ മകള 48

3 ചിത േമാഹൻ മകള 43
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 കണര താലകില   എളയാവർ അംശം എളയാവർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇനിര  കറിയിൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട ഭരതാവ െക രാജീവൻ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-02-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക രാജീവൻ ഭരതാവ 62
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