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NOTICE

 
:ബി1-12955/2021     02-09-2021
 
 കണര താലകില   മാവിലായി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ പസീത  മാവിലായ േദശത് ആലളളതി

ൽ  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട സേഹാദരൻ ലതീഷ  എ   , മാവിലായ േദശത് ആലളളതിൽവീടിൽ  , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-03-2016  -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. 

 
:ബി1-12957/2021     02-09-2021
 
  കണര താലകില   മാടല അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി  െക അബൽ മജീദ   മടകര േദശത

് ജൈവരിയസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാടല േദശത്   പേരതനെറ ഭാര് റഷീദ െക ടി , മടകര േദശത് ജൈവരിയസ വീടിൽ , േ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  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. 

 
:ബി1-12821/2021     02-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയലത എ സേഹാദരി 53

2 ലതീഷ  എ സേഹാദരൻ 51

3 ൈഷമ എ സേഹാദരി 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഷീദ െക ടി ഭാര് 52

2 ജൈവരിയ െക ടി മകള 34

3 ജൈമല െക ടി മകള 33

4 ജൈസല അബൾ മജിദ മകള 29

5 ജൈനദ  അബൾ മജിദ മകന 27
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 കണര താലകില   ഇരിേവരി അംശം താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   വണതാൻ വീടിൽ പതിയ പരയിൽ കണൻ

കണയനർ േദശത് വണതാൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള എൻ ചിത ,   കണയനർ േദശത് വണതാൻ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-01-2008 -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. 

 
:ബി1-12826/2021     03-09-2021
 
 കണര താലകില   ഇരിേവരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞഹമദ    മിടാവിേലാഡ േദശത

്  ൈബതൽ  സർ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരിേവരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഖദീജ െക    , മിടാവിേലാഡ േദശത്

ൈബതൽ സർ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇരിേവരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2013  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:ബി1-12988/2021     03-09-2021
 
 കണര താലകില   അഴീേകാട േനാരത് അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽകമാർ ടി  അഴിേകാട

േദശത് കടവത് പരയിൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ ചിത മകള 54

2 എൻ രജിത മകള 50

3 എൻ മഹിജ മകള 42

4 എൻ സജിത മകള 44

5 എ നിഷ (മരണെപട മകൻ രാജീവൻ എൻ
ഭാര് )

മകെന ഭാര് 44

6 ശിവേതജ (      "                   മകൻ) പൗതൻ 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ െക ഭാര് 64

2 അഷറഫ മകന 47

3 സീനത് െക മകള 44

4 നൗഷാദ മകന 37

5 റമീസ െക മകന 33
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് രമ് െക പി , അഴിേകാട േദശത് കടവത് പരയിൽ ഹൗസ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-2021 -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. 

 
:ബി1-12989/2021     03-09-2021
 
 കണര താലകില   അഴീേകാട േനാരത് അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി ഗിരിധരൻ  അഴിേകാട

േദശത് െചരവാേകാടൻ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ദിജിൻ െക സി  , അഴിേകാട േദശത് െചരവാേകാടൻ

ഹൗസ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ് െക പി ഭാര് 40

2 അശ്ിൻ ടി മകന 17

3 അനഘ ടി മകള 17

4 അഖില ടി മകള 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത സി ഭാര് 60

2 ദിവ് െക സി മകള 39

3 ദിപിൻ െക സി മകന 37

4 ടിജിൻ െക സി മകന 33
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി1-13316/ 2021 08-09-2021
 
 കണര താലകില   മാവിലായി അംശം മാവിലായി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ സശീല  ശഭകാനി

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന  മധശീൽ ആയില്ത് , ശഭകാനി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക    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

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 1-13315/ 2021 08-09-2021
 
 കണര താലകില   മാവിലായി അംശം മാവിലായി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജിത ഒ ടി  ലിജി

നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന ജിതിൻ പി വി , ലിജി നിവാസ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2021  -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. 

 
:ബി 1-13314/2021 08-09-2021
 
 കണര താലകില   മാവിലായി അംശം േമേചരി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േശാഭന പി  പഴയിടതി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി മാധവൻ നായർ ഭരതാവ 86

2 മധശീൽ ആയില്ത് മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ േജകബ് ഭാര് 40

2 ബിനിയ ആനേജകബ മകള 13

3 ഫാനസിയ ആന േജകബ മകള 10

4 സി പീതൻ ഭരതാവ 60

5 ലിജിൻ പി വി മകന 30

6 ജിതിൻ പി വി മകന 26
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ൽ  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട സേഹാദരൻ പി ബാബ , പഴയിടതിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2021  -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. 

 
:ബി1-13313/ 2021 08-09-2021
 
  കണര താലകില   ഇരിേവരി അംശം തലവിൽ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എം േഗാവിനൻ

കളങരമഠതിൽ കനമം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന രാമകഷൻ ടി സി , കളങരമഠതിൽ കനമം വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    11-07-2021  -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 1-13312/2021 08-09-2021
 
 കണര താലകില   പളികന് അംശം ചാലാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക നാണനായർ  എം 6-1

1  .തളാപ്  ഹൗസിംഗ  േകാളനി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് മംഗളാേദവി എം , എം 6-11 .തളാപ് ഹൗസിംഗ േകാളനി ,

േബാധിപിച അേപകയിൽ          അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    28-07-2021  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദാേമാദരൻ എ സേഹാദരൻ 67

2 ശാന െക സേഹാദരി 65

3 ചനി പി സേഹാദരി 60

4 സേരനൻ പി സേഹാദരൻ 52

5 ബാബ പി സേഹാദരൻ 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി െക െക ഭാര് 76

2 രാമകഷൻ ടി സി മകന 47

3 ഗീത ടി സി മകള 59

4 സജാത ടി സി മകള 51
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-13310/2021 08-09-2021
 
 കണര താലകില  പാപിനിേശരി അംശം പാപിനിേശരി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തറയിൽ േജാർജ

തറയിൽ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ലളിത േജാർജ , തറയിൽ ഹൗസ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപകയിൽ     വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-13309/2021  08-09-2021
 
 കണര താലകില   പാപിനിേശരി അംശം പാപിനിേശരി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഷർളി എേഡ്ർഡ

 സൺദീപ വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട മകള ആഷ െക , സൺദീപ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   07-01-2016 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മംഗളാേദവി എം ഭാര് 79

2 രാധ മേഞരി മകള 58

3 ബീന മേഞരി മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത േജാർജ ഭാര് 76

2 അനിത സനന ടി മകള 50

3 സനിത ഏഡ ലൻ ടി മകള 47

4 കവിത ജാനറ് ടി മകള 44

5 അനീഷ േജായ ടി മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല െക മകള 58

2 ആഷ  െക മകള 56

3 സരിത െക മകള 53
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:ബി1-13306/2021 08-09-2021
 
 കണര താലകില   പാപിനിേശരി അംശം പാപിനിേശരി േദശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക പി ൈഫസ

ൻ  പതിയപരയിൽ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ അമ സൈബദ എം െക പി ,  പതിയപരയിൽ ഹൗസ വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപകയിൽ     വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-12-2008 -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 -13305/2021 08-09-2021
 
 കണര താലകില   പാപിനിേശരി അംശം പാപിനിേശരി േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അഷറഫ

്  സഫിർ   വീടിൽ  അറവൻ  പളി    പതിയപരയിൽ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ഷമീമ മഹമദ അഷറഫ , സഫിർ

വീടിൽ അറവൻ പളി പതിയ പരയിൽ , േബാധിപിച അേപക    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 അവകാ

ശ 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. 

 
:ബി1-13302/2021 08-09-2021
 
  കണര താലകില  പാപിനിേശരി അംശം പാപിനിേശരി േദശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷമീം  ചാലിൽ

മഠതിൽ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ അചന വടകണി െകാലടത് മഹമദ , ചാലിൽ മഠതിൽ ഹൗസ വീടിൽ , േബാധിപിച

അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-02-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ എം െക പി അമ 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ അമ 77

2 ഷമീമ മഹമദ അഷറഫ ഭാര് 50

3 ഫഹീം അഷറഫ മകന 27

4 ഹിബ അഷറഫ മകള 23

5 ഫിദ ഫാതിമ അഷറഫ മകള 17
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ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1 -13298/2021 08-09-2021
 
  കണര താലകില   പാപിനിേശരി  അംശം പാപിനിേശരി  േദശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ കീരി

പാപിനിേശരി േദശം കീരി ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ബിജ െക ,  പാപിനിേശരി  േദശം കീരി  ഹൗസ വീടിൽ ,

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-03-2015  -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 -13297/2021 08-09-2021
 
  കണര താലകില   പാപിനിേശരി അംശം അേരാളി േദശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘനാഥൻ െക

അേരാളി  േദശം  ഓഷ്ാന വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന മിഥൽ നാഥ പി യ , അേരാളി േദശം ഓഷ്ാന വീടിൽ ,

േബാധിപിച  അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-02-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചാലിൽ മഠതിൽ റാബിയ അമ 69

2 വടകണി െകാലടത് മഹമദ അചന 77

3 താഹിറ െക ഭാര് 32

4 നസീമ െക മകള 14

5 മഹമദ ആദി െക മകന 11

6 നദ ഫാതിമ മകള 5

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതിനി െക ഭാര് 61

2 ബിന ഇ മകള 46

3 ബിജ െക മകന 45

4 ബീന െക മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈശലജ പി യ ഭാര് 59
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2 മിഥൽ നാഥ പി യ മകന 31

3 നിതൽ നാഥ പി യ മകന 27

19th October 2021Revenue Department8801
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 1 13012/ 2021 03-09-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ റഹിമാൻ േകാടകണി  ബദരിയ മൻസിൽ  എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ

മകള സമീറ െക വി , ബദരിയ മൻസിൽ , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-1997 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:b113013/2021 03-09-2021
 
  കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അചതൻ മാരാർ   േതകടത്  ഹൗസ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിേലജില

മകന ടി വി സനരൻ , േതകടത് ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-10-1988 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 13014 / 2021 03-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല െക െക ഭാര് 65

2 സമീറ െക വി മകള 41

3 ഷംസിറ െക വി മകള 38

4 ഷബീർ െക െക മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി വി സഷമ മകള 59

2 ടി വി ൈശലജ മകള 57

3 ടി വി സവിത മകള 52

4 ടി വി സപഭ മകള 49

5 ടി വി സനരൻ മകന 48

6 ടി വി സത്വതൻ മകന 47
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 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ ടി വി  അചയതഭവൻ എനയാളെട  അവകാശികൾക്

 വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ടി വി സനരൻ ,

അചയതഭവൻ , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    29-08-2019  -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. 

 
:ബി 1 13015/ 2021 03-08-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജലകി ടി വി  അചയതഭവൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക

്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന ടി വി സനരൻ

, അചയതഭവൻ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-08-2014  -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. 

 
:ബി 1 13016/ 2021 03-09-2021
 
  കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി  മറിയമ  മറിയമാസ വീടിൽ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന

അബൾ ലതീഫ െക പി , മറിയമാസ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-09-2019 -ല മരണെപടതായം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി വി സഷമ സേഹാദരൻ 59

2 ടി വി ൈശലജ സേഹാദരി 57

3 ടി വി സവിത സേഹാദരി 52

4 ടി വി സപഭ സേഹാദരി 49

5 ടി വി സനരൻ സേഹാദരൻ 48

6 ടി വി സത്വതൻ സേഹാദരൻ 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി വി സഷമ മകള 59

2 ടി വി ൈശലജ മകള 57

3 ടി വി സവിത മകള 52

4 ടി വി സപഭ മകള 49

5 ടി വി സനരൻ മകന 48

6 ടി വി സത്വതൻ മകന 47
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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. 

 
:ബി 1 13019/ 2021 03-09-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലതീഷ െക  പീറയിൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

 വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് പസീന എം

െക , പീറയിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2021 -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 13296/ 2021 08-08-2021
 
 കണര താലകില   മാടല േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദലി സി െക ടി  െക വി പി ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന ഷകീൽ െക വി പി , െക വി പി ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ അഷറഫ െക പി മകന 54

2 സഹറ െക പി മകള 52

3 സാഹിദ െക പി മകള 45

4 സൈബദ െക പി മകള 50

5 അബൾ ലതീഫ െക പി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസീന എം െക ഭാര് 56

2 നവമീ  െക മകള 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹഫസത് െക വി പി ഭാര് 60

2 സൈഹൽ െക വി പി മകന 32

3 സൈഫജ െക വി പി മകന 31

4 ഷകീൽ െക വി പി മകന 30
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:ബി 1 13224/ 2021 08-09-2021
 
 കണര താലകില   എളയാവര അംശം മണയാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിേജഷ േകാടകാട

് പതൻവീട  ലീല േഗാപാൽ നിലയം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് നിമിഷ , ലീല േഗാപാൽ നിലയം , േബാധിപിച അേപക

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 ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 1  13223/ 2021 08-09-2021
 
  കണര താലകില   എളയാവര അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െക കമലാകി  വി െക നിവാസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകള റീത വി സി , വി െക നിവാസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-2020 -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. 

 
:ബി 1  13157/ 2021 07-09-2021
 
 കണര താലകില   കല്ാേശരി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജീവൻ പി  പയരട ഹൗസ  എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ

മകള അനശ്ര വി , പയരട ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിമിഷ സി െക ഭാര് 33

2 പഷ് തമി അമ 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റീത  വി സി മകള 60

2 ബീന െക മകള 58

3 വിേനാദ വി സി മകന 56

4 മേനാജ വി സി മകന 54
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവി പി അമ 78

2 േജ്ാതി വി ഭാര് 44

3 അനശ്ര വി മകള 24

4 വിഷ വി മകന 22
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 1  13156/ 2021 07-09-2021
 
 കണര താലകില   െചമിേലാട അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശാഖ പി സി  പാറേചാടിൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വിഷ പി സി , പാറേചാടിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-11-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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  13155/ 2021 07-09-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരി രവീനൻ , നാരായണി നിലയം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകള അമത രവീനൻ ,  നാരായണി നിലയം ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    31-07-2021  -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. 

 
:ബി 1  13154/ 2021 07-09-2021
 
  കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം പമീള ,  േമേലകണി ഹൗസിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകള ബീന ശശിധരൻ , േമേലകണി ഹൗസിൽ , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-04-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസന എ െക അമ 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമത രവീനൻ മകള 46

2 മംത രവീനൻ മകള 40
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ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 1   13153/ 2021 07-09-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഘനധൻ െക,  കയറകണി ഹൗസിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ലതിക രഘനാഥ , കയറകണി ഹൗസിൽ , േബാധിപിച അേപക ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-02-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ 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. 

 
:ബി 1   13009/ 2021 08-09-2021
 
 കണര താലകില   മഴപിലങാട അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യ െക ഉസാൻ  റബി, പാലസ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകള ൈസബനിസ യ െക , റബി പാലസ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2000  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീറ െക മകള 63

2 ദീപ െക മകള 61

3 അജിത് മകന 58

4 മേനാജകമാർ മകന 56

5 ബീന ശശിധരൻ മകള 54

6 സജിത് െക മകന 51

7 ബിന െക മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലതിക രഘനാഥ ഭാര് 61

2 രഖില രഘനാഥ െക മകള 37

3 രമില രഘനാഥ െക മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മംതാസ യ െക മകള 55

2 ൈസബനിസ യ െക മകള 54

3 ഷറഫദീൻ യ െക സേഹാദരൻ 66
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:ബി 1  12315/ 2021 07-09-2021
 
  കണര താലകില   ചിറകല അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാവിതി  പി   ശീ  ദിേനഷ ഹൗസിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന വിേവക പി , ശീ ദിേനഷ ഹൗസിൽ , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-09-2011 -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. 

 
:ബി 1  13379/ 2021 09-09-2021
 
 കണര താലകില   മേകരി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാടികെലകണി െമായ  ൈബതൽ നർ

ഹൗസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള ഹസീന എൻ , ൈബതൽ നർ ഹൗസിൽ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

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

10-2007  -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. 

 
:ബി 1   13386/ 2021 09-09-2021
 
 കണര താലകില   െചമിേലാട അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി പി കമലാവതി  നിഷാലയ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന സേനാഷ സി പി ,  നിഷാലയ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

4 നസീർ യ െക സേഹാദരൻ 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത പി മകള 60

2 സമിത  പി മകള 58

3 സനിൽകമാർ പി മകന 56

4 വിേവക പി മകന 54

5 സപന പി മകള 52

6 സനാദ പി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നബീസ എൻ ഭാര് 63

2 നൗഷാദ എൻ മകന 42

3 ഹസീന എൻ മകള 37
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അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-04-2020  -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. 

 
:ബി 1 13385/ 2021 09-09-2021
 
  കണര താലകില   കടമരഅംശം    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ  ചേനാത്  താെഴ  ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന വിേജഷ സി എം , ചേനാത് താെഴ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-04-1994  -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 13387/ 2021 09-09-2021
 
 കണര താലകില   മേണരി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െക കമാരൻ,  വാണിയങണി ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന ഗിരീശൻ എ ,  വാണിയങണി  ഹൗസ ,  േബാധിപിച  അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-02-2019  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി പി നിഷ മകള 57

2 ഷാജി സി പി മകന 56

3 ഷീമ സി പി മകള 54

4 ഷീബ രവീനൻ മകള 53

5 സേനാഷ സി പി മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പങജാകി സി എം ഭാര് 59

2 വിേജഷ സി എം മകന 38

3 വിപിന സി എം മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ എ ഭാര് 73

2 73 മകന 57
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3 രാജീവൻ എ മകന 55

4 രേമശ ബാബ എ മകന 53

5 ഗിരീശൻ എ മകന 50

6 ബീന എ മകള 48

7 രാേജഷ എ മകന 45

8 പിേയഷ എ മകന 43

9 പകാശൻ എ മകന 40
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 1  13380/ 2021 09-09-2021
 
 കണര താലകില   മേകരി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ കളപരയിൽ  കളപരയിൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന രാജീവൻ ടി , കളപരയിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ 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. 

 
:ബി 1  13378/ 2021 09-09-2021
 
 കണര താലകില   എടകാട അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാടാങണി ആസ്  കാടാങണി ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകള സഫിയ െക െക ,  കാടാങണി ഹൗസ ,  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-12-2020  -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. 

 
:ബി 1  13377/ 2021 09-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവ ടി ഭാര് 69

2 രാജീവൻ ടി മകന 45

3 രാജിനി  ടി മകള 41

4 രാേഗഷ ടി മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖാലിദ കാടാങണി മകന 66

2 സൈബർ കാടാങണി മകന 65

3 അലി െക െക മകന 61

4 സഫിയ െക െക മകള 59

5 െക െക സതാർ മകന 53
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  കണര താലകില   എടകാട അംശം    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയാനനൻ  പതൻകളിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന ൈവഷവ എം ടി , പതൻകളിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക    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

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 1  13376/ 2021 09-09-2021
 
  കണര താലകില   എടകാട  അംശം    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി   ചാക്ാർകണി  ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന രവീനൻ സി െക , ചാക്ാർകണി ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

 
:ബി 1  13375/ 2021 09-09-2021
 
  കണര താലകില   എടകാട അംശം    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ പി  പി  ,  ജാനകി  നിവാസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന ശീേജഷ പി പി , ജാനകി നിവാസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ 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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകല എം ടി ഭാര് 56

2 ജിഷണ എം ടി മകന 25

3 ൈവഷവ എം ടി മകന 23

4 നാരായണി പി അമ 81

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രവീനൻ സി െക മകന 65

2 ചനൻ സി െക മകന 62

3 ഷേമജ  സി െക (മരണെപട മകൻ
കമാരൻ പി .യെട )

മകന 42

4 ഷജിന സി െക( മരണെപട മകൻ കമാരൻ
പി .യെട )

മകള 36
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കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 1  13373/ 2021 09-09-2021
 
 കണര താലകില   കല്ാേശരി അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി സീത  േവലികാത് ഹൗസ  എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട

മകന മേഹഷ വി , േവലികാത് ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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  13372/ 2021 09-09-2021
 
  കണര താലകില   കല്ാേശരി  അംശം    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത്ാനി   രാമായൺഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന വിജയകമാരൻ ടി ആർ , രാമായൺഹൗസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി സേലാചന ഭാര് 69

2 ശീേജഷ പി പി മകന 46

3 ശീജിത് പി പി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേഹഷ വി മകന 31

2 മഞഷ വി മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാറാണ ടി ആർ മകന 69

2 അജിത  എസ നമ്ാർ മകള 66

3 ബാബ ടി ആർ മകന 63

4 തികൽ രയേരാത് തളസീദാസ
നമ്ാർ

മകന 60

5 അേശാകൻ ടി ആർ മകന 58

6 ഉമ സധീനൻ ടി ആർ മകള 56

7 ഗീത േസാമേശഖരൻ മകള 54
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:ബി 1  13370/ 2021 09-09-2021
 
  കണര താലകില   അഞരകണി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പകാശൻ ഒ  ശീവിഹാർ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന ആകാശ െക , ശീവിഹാർ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ 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. 

 
:ബി 1  13368/ 2021 09-09-2021
 
 കണര താലകില   അഞരകണി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലകണി കഷൻ  താെഴതല ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ സേഹാദരി ആലകണി നാരായണി ,  താെഴതല ഹൗസ ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2006 -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  13367/ 2021 09-09-2021
 
 കണര താലകില   അഞരകണി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാഹരൻ വി  കീറകണി ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന നിധിൻ െക വി , കീറകണി ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-12-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ 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 ഒ നാരായണി അമ 92

2 റീജ െക ഭാര് 44

3 ആകാശ െക മകന 21

4 അമീഷ െക മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആലകണി നാരായണി സേഹാദരി 79

2 ആലകണി േരാഹിണി സേഹാദരി 77
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:ബി 1  13307/ 2021 09-09-2021
 
 കണര താലകില   പാപിനിേശരി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി പി ബിജ  ബിജ നിവാസ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ

അമ വി െക സേരാജിനി , ബിജ നിവാസ , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 മിഥൻ െക വി മകള 27

2 നിധിൻ െക വി മകള 25

3 ജാനകി വി അമ 73

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി െക സേരാജിനി അമ 73

2 സനിക ബിജ മകള 12
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 1  13020/ 2021 03-09-2021
 
  കണര താലകില   പളികന്  അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈഹമവതി  യ  ഉപടതിൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട ഭരതാവ സേരനൻ എം , ഉപടതിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2019  -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. 

 
:ബി 1  13023 03-09-2021
 
  കണര താലകില   എടകാട   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കേനാത്  ശീധരൻ  കേനാത്    ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന ഷിേനാദ െക ,  കേനാത്    ഹൗസ ,  േ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

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 1  13024/ 2021 03-09-2021
 
 കണര താലകില   എടകാട അംശം താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എച് പരേഷാതമൻ  തളസി വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന സനീഷ സി , തളസി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരനൻ എം ഭരതാവ 71

2 യ എം സതീശൻ മകന 45

3 കഷകമാർ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീന െക മകള 45

2 ഷിേനാദ െക മകന 44

3 ശീഷ മകള 38
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വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ 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. 

 
:ബി 1  13025/ 2021 03-09-2021
 
 കണര താലകില   കാഞിേരാട അംശം താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പനി കഷൻ  പനി ഹൗസ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ

മകന രാജൻ പി , പനി ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-1991  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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  13026/ 2021 03-09-2021
 
 കണര താലകില   കണപരം അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാമള എം  മതമൽ ഹൗസ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട

മകള മതമൽ ശീതള , മതമൽ ഹൗസ , േ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 അവകാ

ശ 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 സി െക ലകി ഭാര് 69

2 േരഷ സി മകള 47

3 സനീഷ സി മകന 45

4 രജിമ സി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജൻ പി മകന 59

2 ഓമന പി മകള 53

3 മേനാജ പി മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മതമൽ  ശീതള മകള 49

2 മതമൽ ശിഗീഷ ബാബ മകന 47
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:ബി 1    13027/2021 03-09-2021
 
  കണര താലകില   കണപരം  അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  കഞികണൻ  പേണരി  ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭരതാവിനെറേയാ ഭാര്യേടേയാ മനബനതിെല പതി പേണരി മഹിജ , പേണരി ഹൗസ , േബാധിപിച

അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-12-1999 -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  13028/ 2021 03-09-2021
 
  കണര താലകില   കണപരം അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ദാേമാദരൻ  മണിയമാറ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന ൈഷജ പി , മണിയമാറ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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

പേരതനെറ 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. 

 
:ബി 1  13031/ 2021 03-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പേണരി മേനാഹരൻ       ആദ് ഭാര്
ശാനയെട

മകന 60

2 പേണരി മഹിജ                       " മകള 59

3 പേണരി ഗിരിജ                        " മകള 56

4 പേണരി മേഹനൻ                     " മകന 53

5 പേണരി മഞള                           " മകള 50

6 മതമൽ ശീതള          രണാം ഭാര്
ശ്ാമളയെട

മകള 49

7 മതമൽ ശിഗീഷ ബാബ                  " മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനിക പി ഭാര് 66

2 ൈഷനി പി മകള 44

3 ൈഷജ പി മകന 43

4 ൈഷജ എം മകള 41

19th October 2021Revenue Department8819
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 കണര താലകില   െചമിേലാട അംശം താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അഷറഫ മര്ാങണി  മര്ാങണി

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന സഹദ് െക , മര്ാങണി  ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-04-2021 -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   13032/ 2021 03-09-2021
 
 കണര താലകില   മേകരി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സബാസ  ബാബ  േകാേറാത് ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   

പേരതനെറ ഭാര്  ജയപദ ടി  ടി  ,  േകാേറാത്  ഹൗസ ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2021  -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  13033 / 2021 03-09-2021
 
  കണര താലകില   മേണരിതാമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ െക പി  ഷംജിത് നിവാസ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ

മകന ഷംജിത് െക പി , ഷംജിത് നിവാസ , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 ഷാഹിദ െക ഭാര് 52

2 ജാസിൽ െക മകന 34

3 സഹദ് െക മകന 26

4 സഫ െക മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയപദ ഭാര് 61

2 ഷറിജ െക മകള 43

3 ശില സഭാസ െക മകള 39

4 സീഷൻ  സഭാസ െക മകന 36

8820 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
:ബി 1   13034/ 2021 03-09-2021
 
 കണര താലകില   അഞരകണി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പവിതൻ ടി  ചിറേകാത് ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകള ജിൻഷ പി െക ,  ചിറേകാത് ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2021  -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  13035/ 2021 03-09-2021
 
 കണര താലകില   അഞരകണി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ നമതിരി പി  ചനവിലാസം

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ബിന എം , ചനവിലാസം ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക    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

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 1  13011/ 2021 03-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീമതി െക പി ഭാര് 62

2 ൈഷനി െക പി മകള 39

3 ഷംന െക പി മകള 37

4 ഷംജിത് െക പി മകന 34

5 ഷമിത  െക പി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമജ പി െക ഭാര് 48

2 വിജിന പി െക മകള 26

3 ജിൻഷ പി െക മകള 22

4 ജിഷ പി െക മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന എം ഭാര് 41

2 പി ശീേദവ നമതിരി മകന 5
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 കണര താലകില   മഴപിലങാട  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പടികൽ േദവകി  ൈതേതാടതിൽ  ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകള പി ശകനള , ൈതേതാടതിൽ  ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-05-2006  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിമല പി മകള 71

2 ജനാർദനൻ പി മകന 69

3 പകാശൻ പി മകന 64

4 സേലാചന പി മകള 61

5 സവിത പി മകള 57

6 ശകനള പി മകള 56

7 ചിത പി മകള 53

8 അനിൽകമാർ പി മകന 51

9 സനിൽദത് പി മകന 48

10 അനപമ കിരൺ പർട്   മരണെപട മകൾ
ശഭാംഗി എസ ശർമയെട

മകള 34

11 സര്കാന് ശീകാന് ശർമ
"

മകന 32

12 നിഷികാന് ശീകാന് ശർമ
"

മകന 31
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 1 13005/ 2021 03-09-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കൗസല് ഇളമിലായി  ഇളമിലായി ഹൗസ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട

മകന മേനാഹരൻ ഇ , ഇളമിലായി ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2017 -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. 

 
:ബി 1 13007/ 2021 03-09-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ  പടികൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന െക േപംകമാർ ,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-07-1999  -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. 

 
:ബി 1 13008/ 2021 03-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേനാഹരൻ ഇ മകന 60

2 അേശാകൻ ഇ മകന 54

3 ഷീബ ഇ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക രമ മകള 70

2 െക ഉഷ മകള 68

3 െക ഗീത മകള 66

4 െക േപംകമാർ മകന 64

5 െക വിേനാദകമാർ മകന 62

6 െക പദീപകമാർ മകന 60

7 െക പീത മകള 58
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 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാപ  പടികൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന െക േപംകമാർ

,  പടികൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   ട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-11-1992 -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 13010/ 2021 03-09-2021
 
  കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പങജാകൻ െക പി   അനഗഹ വീടിൽ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ

ഭാര് നീന എ പി , അനഗഹ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മഴപിലങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-01-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ 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 രമ മകള 70

2 െക ഉഷ മകള 68

3 െക ഗീത മകള 66

4 െക േപംകമാർ മകന 64

5 െക വിേനാദകമാർ മകന 62

6 െക പദീപകമാർ മകന 60

7 െക പീത മകള 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല െക പി അമ 82

2 നീന എ പി ഭാര് 54

3 ജിേനഷ െക പി മകന 30

4 ജിൻഷ െക പി മകള 28
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി1-13622/2021 14-09-2021
 
 കണര താലകില   മേകരി അംശം മേകരിേദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാമത് കല്ാണി  േകാമത

് ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മേകരി വിേലജില   പേരതയെട മകള ജാനകി െക േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

04-2015  -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. 

 
:ബി1-13362 / 2021 08-09-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശംകണര കരാർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതാവതി  ശീ

അയപൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന സി ജിേതഷ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-04-2016  -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. 

 
:ബി1-13366/ 2021 08-09-2021
 
 കണര താലകില   അഞരകണി അംശം  അഞരകണി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സമിത

സത്ാലയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന െക വിജയകമാർ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി െക മകള 82

2 നാണ േകാമത് മകന 77

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേജഷ സി മകന 46

2 ജിേതഷ സി മകന 45

3 രേപഷ സി മകന 41
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മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2021 -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. 

 
:ബി1-13364 /2021 08-09-2021
 
  കണര താലകില   അഞരകണി അംശം മാമ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരശൻ സി െക

പളിചാൽ  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്  ദീപ എ േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2012 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാർ െക മകന 56

2 സത്ഭാമ െക മകള 62

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദീപ എ ഭാര് 43

2 അർജൻ സേരഷ മകന 18

3 ധനഷ എ മകന 11
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 1 13018/ 2021 03-10-2021
 
 കണര താലകില   വലിയനര അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ കഞി െക  നഫറ മൻസിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന മഹമദ റഹീസ െക ,  നഫറ മൻസിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-11-2020  -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. 

 
:ബി 1  13307/ 2021 09-09-2021
 
 കണര താലകില   പാപിനിേശരി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി പി ബിജ  ബിജ നിവാസ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ

അമ വി െക സേരാജിനി , ബിജ നിവാസ , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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  13222/ 2021 09-09-2021
 
 കണര താലകില   വളപടണം അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാമിന സി പി വി  സി പി വി ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നസീം പി പി ഭാര് 47

2 കണതിൽ മഹമദ റഹീസ മകന 28

3 നഫറ െക മകന 27

4 റസീന ടി   ആദ് ഭാര് ഫാതിമയെട മകള 40

5 റമീസ തമിേടാൺ       " മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി െക സേരാജിനി അമ 73

2 സനിൽ ബിജ മകള 12
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പേരതയെട മകന ജാഫർ സി പി  വി  ,  സി  പി  വി  ഹൗസ ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-01-2020  -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. 

 
:ബി 1  13221/ 2021 09-09-2021
 
 കണര താലകില   വളപടണം അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൽമ െപാകിലകത്  ഹൈസൻസ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന ഷഹീൻ ഹൈസൻ പി സി , ഹൈസൻസ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    14-07-2021  -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. 

 
:ബി 1  13161/ 2021 09-09-2021
 
 കണര താലകില   കല്ാേശരിഅംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം കപ അബബകർ  അസീബ കാഘർ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ആയിഷ െക പി , അസീബ കാഘർ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

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

04-2017  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാഹിറ സി പി വി മകള 52

2 ജാഫർ സി പി വി മകന 50

3 നാസിറ  സി പി വി മകള 46

4 ഇല്ാസ സി പി വി മകന 43

5 സാജിദ സി പി വി മകള 39

6 ഉമൽ ൈഹറ സി പി വി മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷബീബ പി സി മകള 42

2 ഷാഹിദ ഹൈസൻേകായ മകന 38

3 ഷാഹിന മകള 38

4 ഷഹീൻ ഹൈസൻ പി സി മകന 29
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 1  13160/ 2021 09-09-2021
 
 കണര താലകില   കല്ാേശരി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അലി കലിങൻ നാെലാനിൽ

ഹസൻകടി  ,  കലിങൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് കൗലത് െക എം , കലിങൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-11-2020  -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. 

 
:ബി 1 13159/ 2021 09-09-2021
 
 കണര താലകില   കല്ാേശരി അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയവലി ടി ടി  വിജയ വീടിൽ  എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട

മകള ബിജില എം , വിജയ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 ആയിഷ െക പി ഭാര് 74

2 മഹമദ അഷറഫ െക പി മകന 52

3 നൗഷാദ െക പി മകന 50

4 മഹമദ ബഷീർ െക പി മകന 45

5 ആസിബ െക പി മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കൗലത് െക എം ഭാര് 45

2 നബീൽ െക എം മകന 24

3 നഹല െക എം മകള 22

4 മഹമദ അഷറഫ െക എം മകന 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിേജായ മീതൽ മകന 40

2 ബിജില എം മകള 34
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:ബി 1  13158/ 2021 09-09-2021
 
  കണര താലകില   കല്ാേശരി  അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി പി   പാറമൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  

പേരതയെട മകള ചനി പി വി , പാറമൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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

 
:ബി 1  13021/ 2021 09-09-2020
 
 കണര താലകില   പളികന്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാന അചതൻ  വർഷ  വീടിൽ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട

മകള വാസനി രാധാകഷൻ , വർഷ  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-05-2021 -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. 

 
:ബി 1  12667/ 2021 09-09-2021
 
 കണര താലകില   പളികന് അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജിത്കമാർ സതതിൽ േകാലാരത്

രാജ  ഭവൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് അനിത അജിത് , രാജ ഭവൻ , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-10-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാമകഷൻ പി വി മകന 67

2 േപമവലി പി വി മകള 61

3 ചനി പി വി മകള 56

4 നളിനി പി വി മകള 52

5 പിയ എൻ   മരണെപട മകൻ  രാജെൻറ മകള 40

6 നവ് ചനൻ മരണെപട മകൾ
പങജവലിയെട

മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വാസനി രാധാകഷൻ മകള 52

2 വനകമാരി വി എ മകള 50

3 വിേനാദകമാർ അചതൻ മകന 42
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 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത അജിത് ഭാര് 55

2 അകയ അജിത് സതതിൽ
േകാലാരത്

മകന 30

3 ആഷിക അജിത് സതതിൽ
േകാലാരത്

മകള 27

19th October 2021Revenue Department8831
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 1  12310/ 2021 09-09-2021
 
  കണര താലകില   പളികന് അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ പി  പതിയ പരയിൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട ഭാര് ഫാതിബി പി പി , പതിയ പരയിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2014  -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. 

 
:ബി 1  13465/ 2021 09-09-2021
 
  കണര താലകില   എളയാവര അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഷസിൻ ഷറഫ  നസിമ മൻസിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   

പേരതയെട അചന ഷറഫദീൻ െക ,  നസിമ  മൻസിൽ ,  േബാധിപിച അേപക     വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2021  -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. 

 
:ബി 1  13773/ 2021 09-09-2021
 
 കണര താലകില   മേണരി   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയമ പി െക  പറേകാട്  ഹൗസ  എനയാളെട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിബി പി പി ഭാര് 53

2 ഫാസില പി പി മകള 36

3 ഫാഹിദ പി പി മകന 33

4 പതിയ പരയിൽ ൈഫസൽ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷറഫദീൻ െക അചന 51

2 നസിമ വി െക അമ 44

3 ഷബന ശറഫ വി െക സേഹാദരി 19

4 അസ ഷറിൻ സേഹാദരി 14
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അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട

മകള റഹത് പി , പറേകാട്  ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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  13771/ 2021 15-09-2021
 
 കണര താലകില   മേണരി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഈനം കടിൽ കമാൽ  എടകണേമത് ഹൗസ

്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ൈസനബ പി , എടകണേമത് ഹൗസ  , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-11-2013  -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   13770/ 2021 15-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബള ഹാജി സി െക ഭരതാവ 85

2 സഫിയ പി മകള 58

3 ൈഖറനിസ പി മകള 55

4 ലതീഫ പി മകന 53

5 അബൾ നാസർ പി മകന 51

6 അബൾ അസീസ പി മകന 48

7 സൈലഖ പി മകള 46

8 റഹത് പി മകള 42

9 ആരിഫ പി മകള 41

10 മഹമദ ഹനിഫ പി മകന 39

11 മസഫ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ പി ഭാര് 77

2 മസഫ പി മകന 60

3 ശംശദീൻ പി മകന 56

4 അബൾ നാസർ പി മകന 53

5 അബൾ സലാം പി മകന 49

6 കഞാമി പി മകള 44

7 സമീറ പി മകള 41

8 െസയൾ ആബിദ പി മകള 37
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 കണര താലകില   ചിറകല അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഫിയ മാവിലകണി  സഫിയ മൻസിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന ഖാലിദ  എം െക ,  സഫിയ മൻസിൽ ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-10-2015  -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. 

 
:ബി 1  13732/ 2021 15-09-2021
 
 കണര താലകില   കണാടിപറമ്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിന ടി പി  ബമാേഞരി ഹൗസ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട

മകന അബള ടി ബി ,  ബമാേഞരി ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2021 -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. 

 
:ബി 1  13731 2021 15-09-2021
 
 കണര താലകില   അഴീേകാട േനാരത് അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിറമൽ േപമജ  വാഴകാലി

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന ദീേപഷ വി , വാഴകാലി ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-02-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം െക അബൾ സതാർ മകന 51

2 എം െക ഫാതിമ മകള 49

3 അഫസത് എം െക മകള 48

4 റഷീദ എം െക മകള 46

5 എം െക മംതാസ മകള 45

6 ഖാലിദ എം െക മകന 42

7 മാവിലകണി സാജിർ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബള ടി ബി മകന 46
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:ബി 2  13730 2021 15-09-2021
 
 കണര താലകില   വലിയനര അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ ടി െക  കനത് ചാലിൽ ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന െമാറായി മേനാഹരൻ , കനത് ചാലിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

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

 
:ബി 1  13729 / 2021 15-09-2021
 
 കണര താലകില   വലിയനര അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ പി  പനയൻ ഹൗസ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ

ഭാര് ഇ രതി , പനയൻ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക    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 അവകാ

ശ 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 പവീഷ വി മകന 42

2 ദീേപഷ വി മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െമാറായി രപിക മകള 59

2 െമാറായി ആനനവലി മകള 57

3 െമാറായി മേനാഹരൻ മകന 56

4 െമാറായി ശീജ മകള 50

5 സവിത എം മകള 49

6 ഷീബ എം മകള 45

7 രജീഷ െമാറായി മകന 40

8 ഇേനഷ കകഴിയിൽ  മരണെപട മകൾ
കനകതിെൻറ

മകന 45

9 നിഷ െക                    " മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇ രതി ഭാര് 63

2 ഇ അമിളി മകള 44

3 ഇ േഷാളി മകള 42
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:ബി 1  13728/ 2021 15-09-2021
 
  കണര താലകില   പഴാതി  അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  െക ധേനഷ  കണേമത്  ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ഷീജ ഒ , കണേമത് ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-07-2007 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ 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. 

 

4 ഇ അമിത മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ ഒ ഭാര് 43

2 സായജ് െക മകള 17

3 െക പസന അമ 70
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Kannur District
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NOTICE

 
:ബി 1  13727/ 2021 15-09-2021
 
  കണര താലകില   പഴാതി  അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാമളവലി  െക വി   െക വി  നിലയം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന സഭാഗ മാധവൻ , െക വി നിലയം , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-02-2021 -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. 

 
:ബി 1  13726/ 2021 15-09-2021
 
 കണര താലകില   വലിയനര അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം നാരായണൻ  മഠപരയൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകള വിദ് വി വി , മഠപരയൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ 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. 

 
:ബി 1  13724/ 2021 15-09-2021
 
  കണര താലകില   പഴാതി    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവപാൽ ടി  വി   ശിവദം  വീടിൽ എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ

മകന അതൽ ടി െക , ശിവദം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഭാഗ മാധവൻ മകന 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസന വി വി ഭാര് 64

2 ദിവ് വി വി മകള 44

3 വിദ് വി വി മകള 41

4 ദിപീഷ വി വി മകന 39
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നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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  13723/ 2021 15-09-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ സി  പന്ൻ ഹൗസ എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-04-1990 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ 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. 

 
:ബി 1  13722/ 2021 15-09-2021
 
  കണര താലകില   പഴാതി    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തമായി   കിഴകയിൽ ഹൗസ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട

മകന സതീഷകമാർ , കിഴകയിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-10-2002 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 സീന െക ഭാര് 56

2 അതൽ ടി െക മകന 32

3 അകയ ടി െക മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി സി പി മകള 74

2 ശശിനൻ സി പി മകന 69

3 രവീനൻ സി പി മകന 73

4 സേരനൻ സി പി മകന 61

5 േശാഭന സി പി മകള 59

6 രാേജനൻ സി പി മകന 64

7 സധീനൻ സി പി മകന 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വനജാകി ഭാര് 70

2 സേനാഷ കമാർ മകന 51
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:ബി 1   13721/ 2021 15-09-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െതാേതൻ യേശാദ  തമരാങണി ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന വിജയൻ ടി  ടി  ,  തമരാങണി ഹൗസ ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-04-2007  -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  13720/ 2021 15-09-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സണി െക വി  ഇലത് വളപിൽ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ

ഭാര് ഷിംന പി , ഇലത് വളപിൽ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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    13719/ 2021 15-09-2021
 

3 അനീഷമാർ മകന 49

4 സതീഷകമാർ മകന 47

5 വിേനഷ കമാർ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി ടി മകള 72

2 വിജയൻ ടി ടി മകന 70

3 ശ്ാമള ടി ടി മകള 68

4 അേശാകൻ ടി ടി മകന 63

5 പകാശൻ ടി മകന 58

6 ഗിരിജ ടി ടി മകള 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഐ വി ഭാനമതി അമ 70

2 പി ഷിംന ഭാര് 38

3 െക വി അമന് മകള 12

4 െക വി അനന് മകള 12

5 െക വി ശിവന് മകള 11
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 കണര താലകില   പഴാതി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശകനള നാരായണൻ  തിലക നഗർ നമർ 4

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ\  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന പേദാഷ എ സി , തിലക നഗർ നമർ 4 വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    15-05-2015  -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. 

 
:ബി 1  13717/ 2021 15-09-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇലത വളപിൽ നാരായണി  ഇലത വളപി

ൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള ഐ വി ഭാനമതി , ഇലത വളപിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

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

04-2018  -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. 

 
:ബി 1  13718/ 2021 15-09-2021
 
  കണര താലകില   പഴാതി  അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചകെപായൻ രമാവതി   ബാലഭവൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന രാേഗഷ െക , ബാലഭവൻ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-07-2012 -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 പവീൺ എ സി മകന 57

2 പശാന് എ സി മകന 55

3 പീതി എ സി മകള 53

4 പേദാഷ എ സി മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഐ വി ഭാനമതി മകള 69

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1 ശഭ െക മകള 58

2 സജീവൻ െക മകന 54

3 ശീജ െക മകള 53

4 രാേഗഷ െക മകന 52
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി1 13300/ 2021 15-09-2021
 
 കണര താലകില   പാപിനിേശരി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധീർ െകാവമൽ കണിെല വളപിൽ

െകാവമൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് സലഭ പി വി , െകാവമൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-2021 -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. 

 
:ബി1 13459/ 2021 14-09-2021
 
 കണര താലകില   പളികന് അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൗദ എൻ  സന് വീടിൽ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ

മകള സന് അജിത് കമാർ , സന് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-11-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ 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. 

 
:ബി 1 13460/ 2021 14-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സലഭ പി വി ഭാര് 42

2 ആദിത് െക മകന 18

3 അൈദ്ത സധീർ മകള 13

4 യേശാദ ടി അമ 71

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം പി വസനൻ ഭരതാവ 81

2 സനാദ എം പി മകന 52

3 സായിഷ പി മകന 50

4 സിന രാജീവ മകള 48

5 സന് അജിത്കമാർ മകള 46
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 കണര താലകില   പളികന് അംശം താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല സി  നിധിൻ നിവാസ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട

ഭരതാവ േദവൻ പി വി , നിധിൻ നിവാസ , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 ൧ 13461/ 2021 14-09-2021
 
  കണര താലകില   പളികന് അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനീശൻ എ  അരിങളയൻ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകള അകയ െക ,  അരിങളയൻ ഹൗസ  ,  േ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

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:B1  13462/ 2021 14-09-2021
 
  കണര താലകില   എളയാവര അംശം    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ  വണാരകൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന പകാശൻ െക െക , വണാരകൽ ഹൗസ  , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-09-1982  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവൻ പി വി ഭരതാവ 51

2 നിത് പി വി മകള 26

3 നിധീഷ പി വി മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസീത െക ഭാര് 48

2 അകയ െക മകള 19

3 ആദിത്ൻ എ മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:ബി 1 13463/ 2021 14-09-2021
 
 കണര താലകില   എളയാവര അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപാേതാടി കൗസല്  േപാേതാടി

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള രജനി പി , േപാേതാടി ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

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

 
:ബി 1 13464 / 2021 14-09-2021
 
  കണര താലകില   എളയാവര അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരീശൻ ഇ പി  കയറകണി ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന കിരൺ െക , കയറകണി ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2015 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ 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. 

 
:ബി 1 13466/ 2021 14-09-2021
 
 കണര താലകില   എളയാവര അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈബദ െക എം  കണവളപിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന സലിം െക എം ,  കണവളപിൽ വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2021  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രജനി പി മകള 63

2 സേരശൻ പി മകന 68

3 രമ പി മകള 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബിക െക ഭാര് 50

2 സബീഷ െക മകള 29

3 കിരൺ െക മകന 27

4 അഗീഷ െക മകളെട ഭർതാവ 26
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കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 1 13467/ 2021 14-09-2021
 
  കണര താലകില   എളയാവര അംശം    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപാേതാടി  യേശാദ   പതൻ

കേണാത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന ശീശൻ പി , പതൻ കേണാത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

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

09-2015  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സലിം െക എം മകന 46

2 റാഷിദ െക എം മകന 45

3 മഹമദ െക എം മകന 42

4 അഷറഫ െക എം മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹരിദാസൻ പി മകന 73

2 വനജ പി മകള 68

3 ഗിരീശൻ പി മകന 65

4 ഗിരിജ പി മകള 62

5 ശീശൻ  പി മകന 59

6 സതീശൻ പി മകന 56
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:ബി 1 13468/ 2021 14-09-2021
 
 കണര താലകില   എളയാവര അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉലാസ ഹടൻ  ഹടൻ വീടിൽ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ

അമ േശാഭന ഹടൻ , ഹടൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 13469/ 2021 14-09-2021
 
 കണര താലകില   മാടല അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈബർ എ െക  എ െക ഹൗസ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ

മകന റാസി സൈബർ , എ െക ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 13470/ 2021 14-09-2021
 
 കണര താലകില   മാടല അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ ആലിങീൽ  സായി നിവാസ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന ഹടൻ അമ 62

2 നിമി ഷമീന ഭാര് 29

3 ഡാരൻ ഹടൻ മകന 5

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നജ ഭാര് 44

2 റാസി സൈബർ മകന 26

3 ഫറാസ സൈബർ മകന 20

4 മാസിയ സൈബർ മകള 13

5 കഞായിസ എ െക അമ 78
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എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന പസാദ സി , സായി നിവാസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2013 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ 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. 

 
:ബി 1 13472/ 2021 14-09-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി മറിയമ  ബതക മംഗലേശരി  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട

മകള റഷീദ ബി , ബതക മംഗലേശരി , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-12-2011 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 13474/ 2021 14-09-2021
 
 കണര താലകില   അഴീേകാട േനാരത് അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതലത് ലീല  പതലത്

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള സേലഖ പി , പതലത് ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണി സി ഭാര് 84

2 ഓമന സി മകള 58

3 അനിത സി മകള 53

4 പസാദ സി മകന 49

5 സായിദാസ സി മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഷീദ ബി മകള 51

2 സീനത് ബി മകള 48

3 അഫസത് ബി മകള 44

4 നജമ ബി മകള 39

5 സജിന ബി മകള 37

6 ഹനത് ബി എം മകള 34

7 അബബകർ ബി ഭരതാവ 83
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ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 1 13570 / 2021 14-09-2021
 
 കണര താലകില   അഴീേകാട സൗത് അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരശൻ ഒ  സര്പതം വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      ,

േബാധിപിച  അേപക    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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1 13571/ 2021 14-09-2021
 
 കണര താലകില   അഴീേകാട സൗത് അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാമിന എം പി  മയീകാരൻ

പറമിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന മഹമദ നൗഷാദ എം പി , മയീകാരൻ പറമിൽ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

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

06-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലഖ പി മകള 59

2 രസിക പി മകള 56

3 സനില പി മകള 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പീത ടി ഭാര് 55

2 പസൺ എസ മകന 33

3 സപിയ എസ മകള 29

4 സരജ എസ മകന 23

5 പാറകടി അമ അമ 82

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾ റസാഖ മകന 57

2 റൗസിയ എം പി മകള 56

3 അബൾ നസീർ സി പി മകന 53

4 നിസാർ എം പി മകന 49
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:ബി 1 13572 / 2021 14-09-2021
 
 കണര താലകില   അഴീേകാട സൗത് അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാവതി എം  ബിവിൻ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന മാണിേകാത് വിേനാദ , ബിവിൻ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2021  -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. 

 
:ബി 1 13573 / 2021 14-09-2021
 
  കണര  താലകില    അഴീേകാട  സൗത്  അംശം    താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശിവദാസ  െക  എം

േകായിേലാത്  മീതൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന അതൽ െക എം , േകായിേലാത് മീതൽ , േബാധിപിച

അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2021  -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 13574 / 2021 14-09-2021
 
  കണര താലകില   എടകാട അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാറകാട്  സേരനൻ  കഷ നിവാസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന സിജ പി ,  കഷ നിവാസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-06-2012 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

5 മഹമദ നൗഷാദ എം പി മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം ബീന മകള 46

2 മാണിേകാത് വിേനാദ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണി െക എം അമ 79

2 സനിത െക എം ഭാര് 49

3 ഷിജിൽ െക എം മകന 32

4 മദല് െക എം മകള 29

5 അതൽ െക എം മകന 25
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്  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 13610 / 2021 14-09-2021
 
 കണര താലകില   കണപരം അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമഷ െക െക  പയം വളപിൽ  എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ

മകന ഗൗതം രേമഷ , പയം വളപിൽ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 കാർത്ായനി അമ 84

2 സേലഖ എൻ െക ഭാര് 55

3 സിമി പി മകന 38

4 സീന പി മകള 36

5 സിജ പി മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിന സി ഭാര് 48

2 ഗൗതം രേമഷ മകന 21
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 1 13611 / 2021 14-09-2021
 
  കണര താലകില   കണപരം  അംശം    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സി  കഷപിള  ജയ നിവാസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര്  സകമാരി  'അമ സി  ,  ജയ നിവാസ ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2021  -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 13612/ 2021 14-09-2021
 
 കണര താലകില   മാവിലായി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി േഗാപിനാഥൻ നമ്ാർ  ശീഭവനം

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് െക പി ഇനിര , ശീഭവനം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക    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

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 1 13613 / 2021 14-09-2021
 
  കണര താലകില   മാവിലായി  അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി  അബള  മാളിചി  പരയിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര്  ആയിസ  എം പി  ,  മാളിചി  പരയിൽ  ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2009  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സകമാരി 'അമ സി ഭാര് 71

2 ജയ കഷപിള മകള 48

3 പശാന് കഷപിള മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പി ഇനിര ഭാര് 60
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 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 13616 / 2021 14-09-2021
 
 കണര താലകില   നാറാത് അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ കുപറമിൽ  കറികര ഹൗ

സ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

   പേരതനെറ മകന നിേകഷ െക പി ,  കറികര ഹൗസ  , േബാധിപിച അേപക    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

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 1 13617 / 2021 14-09-2021
 
 കണര താലകില   പാപിനിേശരി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കേണൻ കഞിരാമൻ  പേണരി ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് യേശാദ രാമൻ , പേണരി ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ 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 ആയിസ എം പി ഭാര് 73

2 അബൾ ശകർ എം എ മകന 54

3 അബൾ ലതിഫ എം പി മകന 51

4 നാസിർ എം പി മകന 47

5 സൗജത് എം പി മകള 46

6 സമീറ എം പി മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത ഇ വി ഭാര് 61

2 നിേകഷ െക പി മകന 32

3 നിഷിത െക പി മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യേശാദ രാമൻ ഭാര് 68

2 സനീപ രാമൻ മകന 42

3 േതജസ രാമൻ മകന 38
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:ബി 1 13618/ 2021 14-09-2021
 
  കണര താലകില   പാപിനിേശരി  അംശം    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം  വി  ഗൗരി   മാധവ വിലാസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന മേനാജ എം വി , മാധവ വിലാസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2019 -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. 

 
:ബി 1 13619 / 2021 14-09-2021
 
 കണര താലകില   പാപിനിേശരി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െബനി കണദാസ  കാവിെല വളപിൽ

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് താര െക , കാവിെല വളപിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2021 -

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. 

 
:ബി 1 13620 / 2021 14-09-2021
 
 കണര താലകില   െചമിേലാട അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരവിനാകൻ ടി വി  െപരമഠതിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് പീത െക , െപരമഠതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2019 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം വി മേനാജ മകന 58

2 എം വി പേമാദ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 താര െക ഭാര് 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

19th October 2021Revenue Department8853
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:ബി 1 13621 / 2021 14-09-2021
 
  കണര താലകില   െചമിേലാട അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി  ഹമീദ   തിരമംഗലത് ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകള ടി  സൗജത് ,  തിരമംഗലത് ഹൗസ ,  േബാധിപിച അേപക    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

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 1 13623 / 2021 14-09-2021
 
  കണര താലകില   േചേലാറ അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ െക  കരവാത് ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   

പേരതനെറ ഭാര്  റീനാകമാരി  െക ,  കരവാത്  ഹൗസ  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-02-2021  -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. 

 

1 പീത െക ഭാര് 51

2 ആതിര െക മകള 20

3 ആര് െക മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക വി ആയിഷ ഭാര് 53

2 ആരിഫ െക മകന 44

3 െറയിസ െക വി മകന 41

4 ടി സൗജത് മകള 37

5 ആശിഫ ടി മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റീനാകമാരി െക ഭാര് 56

2 റിനീഷ െക മകന 32

3 റിജീഷ െക മകന 31
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:ബി 1 13624 / 2021 14-09-2021
 
  കണര താലകില   േചേലാറ അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി  എം സേരാജ  സേരാജ നിവാസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന സമൻ ഹരിദാസ , സേരാജ നിവാസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-11-2014  -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. 

 
:ബി 1 13626 / 2021 14-09-2021
 
  കണര താലകില   േചേലാറ  അംശം    താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  െക  പി  പകാശൻ  േകാേയാടാ

ൻ പതിയപരയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന െക മിഥൻ , േകാേയാടാൻ പതിയപരയിൽ , േബാധിപിച അേപക  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

07-2021  -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. 

 
:ബി 1  13365 / 2021 14-09-2021
 
 കണര താലകില   അഞരകണി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മൗവേഞരി െകാടൻ  കഴിമാേലാട െമട

ട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

  പേരതനെറ മകള സേരാജിനി ആർ , കഴിമാേലാട െമട  , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിൽദാസ എച് മകന 44

2 സമൻ ഹരിദാസ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക അജിത ഭാര് 52

2 െക മിഥൻ മകന 29

3 െക കീർതന മകള 24

19th October 2021Revenue Department8855
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-03-1990  -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 13363 / 2021 09-09-2021
 
  കണര താലകില   കണര ഒന്  അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി  കമലാകി  കമലാലയം വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകള സജാത എ ടി , കമലാലയം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2019 -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 ശാന െക മകള 68

2 ശീധരൻ െക മകന 71

3 കാർത്ായനി െക മകള 64

4 സേരാജിനി ആർ മകള 64

5 ലകി െക മകള 61

6 അേശാകൻ െക ആർ മരണെപട മകൾ
േദവകിയെട

മകന 57

7 അജിത െക ആർ             " മകള 52

8 ഷീജ െക ആർ              " മകള 48

9 സജിത െക ആർ            " മകന 46

10 സേനാഷ െക ആർ           " മകന 42

11 അഭിലാഷ െക ആർ           " മകന 41

12 സനീപ െക ആർ             " മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത എ മകള 71

2 പസനൻ എ മകന 69

3 സൗമ്ൻ എ മകന 67

4 സതീശൻ എ ടി മകന 65

5 ലതിക എ ടി മകള 61

6 സജാത എ ടി മകള 59

7 രജിത എ ടി മകള 57

8 മേനാജ എ ടി മകന 55

9 സിയ രജീഷ  മരണെപട മകൻ എ ടി
രജീഷിെൻറ

മകള 18

10 ആനന് കഷണ             " മകന 12
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി1-13301/2021 08-09-2021
 
 കണര താലകില   പാപിനിേശരി അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാഫിയ വർഗീസ പി വി  അേരാളി

േദശത് പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാപിനിേശരി അംശം    പേരതയെട മകള േബബി െജറാർഡ , അേരാളി േദശത് പതൻ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2020 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജയിംസ വികർ പി വി മകന 60

2 ജയമ പി വി മകള 58

3 േബബി െജറാർഡ മകള 56

4 വതമ വർഗീസ പി വി മകള 54

5 റീന വർഗീസ പി വി മകള 50

6 സീന േജാസഫ മകള 48

7 േലാണിയ േസവ്ാർ (മരണെപട മകൻ
ഫാൻസിസ േസവ്ാർ െന മകൾ

മകെന ഭാര് 31

8 കിസ േസവ്ാർ (ടി മകൻ ) പൗതൻ 19
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 1 13716/ 2021 15-09-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി കഞികണൻ  താപളി ഹൗസ  എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ

ഭാര് നനിനി പി , താപളി ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക    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 അവകാ

ശ 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 13715/ 2021 15-09-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനിക െക  വിശ് നിവാസ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട

മകന സരസൻ പി െക , വിശ് നിവാസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-12-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 13712/ 2021 15-09-2021
 
 കണര താലകില   പളികന് അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ  ഷീബ നിവാസ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ

മകന ആഷക് പി വി , ഷീബ നിവാസ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2001 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നനിനി പി ഭാര് 65

2 ജിേജഷ ടി പി മകന 39

3 ജിേതഷ ടി പി മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസൻ പി െക മകന 55

2 ൈഹമ സതീശൻ മകള 47

19th October 2021Revenue Department8859
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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  13714/ 2021 15-09-2021
 
 കണര താലകില   പളികന് അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ െക െക  മാടകാവിൽ ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന മേഹഷ പി , മാടകാവിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക വിേലജ   ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2017 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ 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. 

 
:ബി൧ 13713/ 2021 15-09-2021
 
 കണര താലകില   പളികന് അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജീവ വി  ഇനീവരം വീടിൽ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ

ഭാര് വിദ് രാജീവ , ഇനീവരം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 ജാനകി വി എൻ ഭാര് 69

2 ആഷക് പി വി മകന 49

3 ഷാജി പി വി മകന 47

4 ഷീബ പി വി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേനാജ പി മകന 53

2 മേഹഷ പി മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷപ െക അമ 72

2 വിദ് രാജീവ ഭാര് 44

3 അകത രാജീവ മകന 18

4 അൻവിത രാജീവ മകളെട ഭർതാവ 16
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:ബി1 13629/ 2021 15-09-2021
 
  കണര താലകില   േചേലാറ  അംശം    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പവിതൻ പി   സജിതാലയം  വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് എം ലീല , സജിതാലയം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ 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. 

 
:ബി 1 13628/ 2021 15-09-2021
 
  കണര താലകില   േചേലാറ  അംശം    താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  എം  നാണി   കനമത്  ഹൗസ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന പകാശബാബ എം , കനമത് ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2010  -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. 

 
:ബി 1 13462 / 2021 14-09-2021
 
  കണര താലകില    എളയാവര  അംശം   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാഘവൻ  വണാരകൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന പകാശൻ െക െക , വണാരകൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-09-1982  -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മരർകണി ലീല ഭാര് 74

2 അജിത്കമാർ മകന 54

3 അജിത എം മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേണങണി പഷജ മകന 68

2 മേണങണി പവിതൻ മകന 65

3 മേണങണി സേരശൻ മകന 61

4 മേണങണി ശിശൻ എന രേമശൻ മകന 59

5 മേണങണി സഹജ മകള 57

6 മേണങണി ജയശീ മകള 55

7 മേണങണി പകാശബാബ മകന 50
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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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസനകമാരി െക വി മകള 66

2 പകാശൻ െക െക മകന 63

3 ദിേനശൻ െക െക മകന 60

4 സേരശൻ െക െക മകന 56

5 രാജീവൻ െക െക മകന 52
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 1-12995/2021 03-09-2021
 
 കണര താലകില   അഴിേകാട അംശം കപകടവ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി ചനൻ  ശീനളിനം

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന പേമാദ എ , ശീനളിനം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

08-2017  -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. 

 
:ബി1-12996/ 2021 03-09-2021
 
 കണര താലകില അഴിേകാട േനാർത് അംശം അഴിേകാട േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമഷബാബ

ു ഒ  ശീ രതനം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ജയലകി െക , ശീ രതനം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

02-2021  -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. 

 
:ബി 1 -12998 / 2021 03-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നളിനി എ ഭാര് 73

2 അരണ എ മകള 54

3 പമീള എ മകള 51

4 പേമാദ എ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയലകി െക ഭാര് 60

2 ഷാജ ഒതേയാത് മകന 40

3 രത േജാഷിത ഒ മകള 35
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 കണര താലകില   കണർ I അംശം കണർ കരാർ തയിൽ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൽ  മജീദ

 ബി  ബങൻ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് റൗളാബി എ ,  ബങൻ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ

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

12-2020  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 1- 13000 / 2021 03-09-2021
 
 കണര താലകില   അഴിേകാട സൗത് അംശം അഴിേകാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കനമൽ

പടിഞാെറ വീടിൽ കഷൻ  കനമൽ പടിഞാെറ വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള ജയശീ െക പി , കനമൽ പടിഞാെറ

വീട , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    29-04-2016  -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 -13002 / 2021 03-09-2021
 
 കണര താലകില  കടമർ അംശം കടമർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതി െക വി  കണതിൽ

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന പകാശൻ െക സി , കണതിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    04-09-2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റൗളാബി എ ഭാര് 55

2 മഹമദ രസം എ മകന 40

3 അബൽ റഷീദ എ മകന 38

4 മഹമദ രംഷീദ എ മകന 35

5 മഹമദ റമീസ എ മകന 32

6 െമഹറബാൻ എ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജ െക പി മകള 50

2 ജയശീ െക പി മകള 49

3 രാജശീ െക പി മകള 46
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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. 

 
:ബി 1 -12994 / 2021 03-09-2021
 
 കണര താലകില   അഴിേകാട േനാർത് അംശം അഴിേകാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തായത

് പീടികയിൽ അസീസ ,   ടി പി ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന അജബീർ  ടി  പി  ,  ടി  പി  ഹൗസ ,  േബാധിപിച  അേപക

ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2006  -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 -13004 / 2021 03-09-2021
 
 കണര താലകില കടമർ അംശം കടമർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന സി എൻ  തടത

െപായിൽ  ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന സതീശൻ സി എൻ ,  തടത െപായിൽ  ഹൗസ ,  േബാധിപിച അേപക

ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതജ െക സി മകള 60

2 വനജ െക സി മകള 58

3 പഷജ െക സി മകള 56

4 പകാശ െക സി മകന 54

5 സരജ െക സി മകള 51

6 പദീപൻ െക സി മകന 49

7 പസാദ െക സി മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞി മറിയം ഭാര് 65

2 അബൾ മതലീബ ടി പി മകന 49

3 അസലം ടി പി മകന 48

4 അനസ ടി പി മകന 47

5 അജീന  ടി പി മകള 44

6 ആഫിറ ടി പി മകള 42

7 അസീബ ടി പി മകള 40

8 അജമീർ ടി പി മകന 38
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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 -13003 / 2021 03-09-2021
 
 കണര താലകില   കടമർ അംശം കടമർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി പി പതാവതി  കഷ

നിവാസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള േപമലത ഇ െക , കഷ നിവാസ , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 1 -12997 / 2021 03-09-2021
 
 കണര താലകില   അഴിേകാട േനാർത് അഴിേകാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല പി,  ഗീത

സദൻ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന പി ബാബ , ഗീത സദൻ , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2021 -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതീശൻ സി എൻ മകന 53

2 സനിൽകമാർ സി മകന 51

3 സജിത്കമാർ ചാലിൽ മകന 49

4 ഷീജ സി എൻ മകള 46

5 അനാമിക എസ .നാഥ (മരണെപട മകൻ
സത്ൻ സി-യെട  മകൾ)

പൗതി 22

6 വിശാരദ സത്നാഥ (മരണെപട മകൻ
സത്ൻ സി-യെട  മകൻ )

പൗതൻ 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസനൻ ഇ െക മകന 69

2 േപമൻ ഇ െക മകന 62

3 േപമലത ഇ െക മകള 61

4 പദീപ ഇ െക മകന 59

5 പേമാദ ഇ െക മകന 55

6 പസീത  ഇ െക മകള 48

7 ശരണ് പകാശൻ  (മരണെപട മകൻ
പകാശൻെറ മകൾ )

പൗതി 29

8 വിസയ പകാശൻ   (മരണെപട മകൻ
പകാശൻെറ മകൾ )

പൗതി 24
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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. 

 
:ബി 1 -12999 / 2021 03-09-2021
 
  കണര താലകില   അഴിേകാട സൗത് അംശം അഴിേകാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി

സേരാജിനി   പച  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന ടി  പി  രാജീവൻ ,  പച ഹൗസ ,  േബാധിപിച  അേപക

ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2017  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി ബാബ മകന 62

2 പി സമ മകള 48

3 പി സഷമ മകള 46

4 പി സധർമ മകള 45

5 വിനീത എം  (മരണെപട മകൻ പി
വിജയൻ-ൻെറ മകൾ )

പൗതി 25

6 വിസയ എം (മരണെപട മകൻ പി
വിജയൻ-ൻെറ മകൾ )

പൗതി 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ധർമരാജൻ മകന 67

2 ടി പി ജയശീ മകള 66

3 ടി പി ഹരീശൻ മകന 62

4 ടി പി  രാജീവൻ മകന 60

5 ടി പി അനിത മകള 58

6 സനില രാേജനൻ മകള 56

7 ഗീത ടി പി മകള 54

8 ശീജ സേരഷകമാർ മകള 52

9 റീതിൻ സി പി   (മരണെപട മകൻ
രേമശൻ ടി പി -യെട മകൻ)

പൗതൻ 34

10 അമത രേമഷ (മരണെപട മകൻ രേമശൻ
ടി പി -യെട മകൾ )

പൗതി 28

11 റീപ ൈഷൻ  (മരണെപട മകൻ പകാശൻ
ടി പി -യെട മകൾ )

പൗതി 36

12 റീഷന പി െക  (മരണെപട മകൻ
പകാശൻ ടി പി -യെട മകൾ )

പൗതി 33
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 1 -12945 / 2021 02-09-2021
 
 കണര താലകില കണർ I അംശം കണർ കരാർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാണി സി പി  ശീധരൻ

നിവാസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന സി പി സേരഷ , ശീധരൻ നിവാസ , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

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

09-2019  -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. 

 
:ബി 1 -12946 / 2021 02-09-2021
 
 കണര താലകില കണർ I അംശം കണർ കരാർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക മസഫ  സലീക

മൻസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന െക മഹമദ ഫായിസ , സലീക മൻസിൽ , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    14-09-2020  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി പി പഷലത മകള 66

2 സി പി ജയൻ മകന 63

3 സി പി സേരഷ മകന 59

4 സി പി വിജയൻ മകന 58

5 സഭാഷിണി മകള 51

6 േരഷമ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക മംതാസ ഭാര് 43

2 െക മഹമദ ഫായിസ മകന 22

3 ഫാതിമതൽ ഫിദ െക മകള 20

4 െക ഫാതിമതൽ ഫർഹാന മകള 15

19th October 2021Revenue Department8869
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
:ബി 1 -12949 / 2021 02-09-2021
 
  കണര താലകില   കണർ I  അംശം കണർ കരാർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി  പി  ആമിന,

സജിനാസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള സി പി ആയിഷ , സജിനാസ , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

07-2020  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 1 -12950/  2021 02-09-2021
 
  കണര താലകില   കണർ I  അംശം കണർ കരാർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാസൻ ഡിക

ൂസ   ഹൗസ  നമർ  -166/  ബി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ജാന േമരി , ഹൗസ നമർ -166/ ബി , േബാധിപിച അേപക

ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 1 -12952/ 2021 02-09-2021
 
 കണര താലകില   കണർ I അംശം കണർ കരാർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ,  ഹൗസ

നമർ 164  എ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് േറാസ േമരി , ഹൗസ നമർ 164 എ , േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ

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

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി പി സറീന മകള 56

2 സി പി ആയിഷ മകള 54

3 സി പി ഷഹീല മകള 48

4 സി പി ഫാസില മകള 46

5 സി പി അബദൾ സലാം സേഹാദരൻ 75

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാന േമരി ഭാര് 58

2 നികൺ ഡിൂസ മകന 37
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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. 

 
:ബി 1 -12953/ 2021 02-09-2021
 
 കണര താലകില   കണർ I അംശം കണർ കരാർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലീമ പി , പടികൽ

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള ഫാമിദ പി , പടികൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-11-2018 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസ േമരി ഭാര് 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി1-12956/2021 02-09-2021
 
 കണര താലകില   കണർ II അംശം കണർ കരാർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാവതി ഇ,  4എ

,  ശീേരാഷ  അപാർടെമൻറ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട  മകന രവീന േമാഹൻ ഇ ,  4എ,  ശീേരാഷ അപാർടെമൻറ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2021 -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. 

 
:ബി1-12990/2021 03-09-2021
 
  കണര  താലകില    അഴിേകാട  േനാർത്  അംശം  അഴിേകാട  േദശത്  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ

േഹമന്കമാർ ടി  െക,  ശീ ശകതി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ഹൽന ഹരീഷ , ശീ ശകതി , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-04-2021  -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. 

 
:ബി1-12991/2021 03-09-2021
 
  കണര താലകില   അഴിേകാട  േനാർത്  അംശം  അഴിേകാട  േദശത്   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രവീന േമാഹൻ ഇ മകന 55

2 ചനേമാഹൻ ഇ മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹൽന ഹരീഷ ഭാര് 34

2 അശ്ന് ടി െക മകന 10

3 അൻേവദ ടി െക മകന 7

4 സാവിതി ടി െക അമ 74
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ഫാൻസിസ ആൻറണി,  കാനപിളി ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന േജാസഫ േജാഷി , കാനപിളി ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക

ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2020  -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. 

 
:ബി1-12992/2021 03-09-2021
 
  കണര താലകില   അഴിേകാട  േനാർത്  അംശം  അഴിേകാട  േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

േമാഹനൻ പി,   േചായാൻ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ  ഭാര്  ൈഷറ  വി  ,  േചായാൻ  ഹൗസ ,  േബാധിപിച  അേപക

ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി 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. 

 
:ബി1-12993/2021 03-09-2021
 
 കണര താലകില   അഴിേകാട േനാർത് അംശം അഴിേകാട േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിദാസ

ൻ  െക  െക,   ഹരി  നിവാസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് പതട വിജയലകി ,  ഹരി നിവാസ , േബാധിപിച അേപക

ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഹാളറ് ആൻറണി മകള 53

2 ജലിയറ് സീഫൻ ഡിസിൽവ മകള 52

3 പേമറ് െക എ മകള 49

4 ഷീബറ് മകള 47

5 േജാസഫ േജാഷി മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷറ വി ഭാര് 55
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതട വിജയലകി ഭാര് 71

2 കഷരാജ പതട മകന 45
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി1-12948/2021 02-09-2021
 
 കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ടി ആയിസമ  കണർ I അംശം കണർ കരാർ േദശം പതിയപ

ര  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട മകന ടി എം മഹമദ നസീർ  േബാധിപിച അേപക പകാരം      അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-04-1983-ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 ടി എം മഹമദ നസീർ മകന 71

2 ടി എം ൈസനബ ബീവി മകള 69

3 സാജിദ അരവാൻ കാര്വാൻ വളപിൽ മകന 45

4 സബിത് എ െക മകന 37

5 എ െക മർസീന മകള 35

6 എ െക  സൈബദ ഭാര് 69

7 ആമിന ബീവി സി ഒ ടി ഭാര് 62

8 ഷർലീന സി ഒ ടി മകള 45

9 ഷബീർ സി ഒ ടി മകന 41

10 നസീർ സി ഒ ടി മകന 39

11 യനസ സി ഒ ടി മകന 37

12 ആയിഷ ഷബീന സി ഒ ടി മകള 35

13 ഫാതിമ സി ഒ ടി മകള 32
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