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NOTICE

 
നമര:ബി 1 -14874/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ സിറി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റാബിയ െക വി

മഫീദ േകാേടജ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വിേലജില   പേരതയെട മകന ഫാസിൽ െക വി , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-01-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -14755/ 2021 12-10-2021
 
  കണര താലകില   കടമര  അംശം ആഡർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േരാഹിണി സി െക

പറെതവളപിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വിേലജില   പേരതയെട മകന സേമാദൻ പി  വി  ,േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -14754/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   കടമര അംശം േകാടർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാസിർ അബബകർ തയിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഫീദ െക വി മകള 40

2 ഫാസിൽ െക വി മകന 38

3 ആഷിഖ െക വി മകന 35

4 മഹമദ നയീം െക വി മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിത പി വി മകള 53

2 സേരഷ ബാബ പി വി മകന 51

3 സേമാദൻ പി വി മകന 49

4 സേനാഷ പി വി മകന 44
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 ഹസീനാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതനെറ മകന അൻഷദ നാസർ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-03-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -14888/2021 12-10-2021
 
  കണര  താലകില    മേണരി  അംശം  മേണരി  േദശത്    താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പിേയഷ

കേചരിവളപിൽ,പിേയഷ നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വിേലജില    വി കഞികണൻ  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 2 -15087/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി അംശം പഴാതി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാപ  െക  ൈകപത്

ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വിേലജില   പേരതനെറ മകന രതീഷ െക  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹസീന െനേലരി ഭാര് 42

2 അൻഷദ നാസർ മകന 22

3 അഫസാന  നാസർ മകള 19

4 സാബിത് നാസർ മകന 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കേചരിവളപിൽ  യേശാദ അമ 73

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതീഷ െക മകന 44

2 രമ് െക മകള 34
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നമര:ബി 1 -15086/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി അംശം പഴാതി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക രതാവതി  കാടാമളി

ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വിേലജില   പേരതയെട മകന രതീഷ െക  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   27-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -15085/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി അംശം കകാട േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക സതി  മനേമത്

ഹൗസ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വിേലജില   പേരതയെട മകന എം പേമാദ  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-03-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -14882/2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   േചേലാറ  അംശം മാേചരി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല എം പി  മീതലപറത

് ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വിേലജില   പേരതയെട മകന പസാദ  എം പി  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-2017 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതീഷ െക മകന 44

2 രമ് െക മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  എം പേമാദ മകന 47

2 എം ഹരിദാസൻ മകന 60

3 എം സജിത മകള 59

4 എം സജീവൻ മകന 56

5 എം രജിത മകള 54

6 എം അഭിജിത് (മരണെപട മകൻ എം പദീപൻ -െന മകൻ ) പൗതൻ 18

7 എം അർചന (മരണെപട മകൻ എം പദീപൻ -െന മകൾ) പൗതി 15

11696 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദാസൻ എം പി മകന 58

2 ൈഷമ എം പി മകള 52

3 പശാനൻ എം പി മകന 50

4 പസദ എം പി മകന 45
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 1-14883/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   ചിറകല  അംശം പഴാതി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വി ഉണികഷൻ  കഷ

നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പതലത് സജിത  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-03-2006 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -14884/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   ചിറകല അംശം പഴാതി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പവിതൻ സി പി  േപമ വില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േപമജ എൻ വി  േ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.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -15035/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   എളയാവര അംശം െചാവ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജീവ എം  കലതിൽ

ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േബബി ജീജ പി െക  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതലത് സജിത ഭാര് 47

2 പി വി ശീഷ മകള 22

3 പി വി നികിഷ മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമജ എൻ വി ഭാര് 66

2 െജസി എൻ വി മകള 45

3 േജ്ാതിഷ എൻ വി മകന 43
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മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -15040/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   ചിറകല അംശം ചിറകൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ വി െക  ശാനിവില

ല ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സധ ടി പി  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -15041/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   ചിറകല അംശം ചിറകൽ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി എം വിലാസിനി  അമതം

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വിേലജില   പേരതയെട മകന അഭിലാഷ ടി  എം  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര

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

ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -15042/ 2021 12-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി ജീജ പി െക ഭാര് 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധ ടി പി ഭാര് 70

2 ശരത് ബാലൻ മകന 41

3 ധന് ബാലൻ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമത  ടി എം മകള 43

2 അഭിലാഷ ടി എം മകന 40
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 കണര താലകില   കാഞിേരാട അംശം കാഞിേരാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നഫീസ െക

ൈബതൽനർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വിേലജില  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    28-10-2011  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -15044/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   കാഞിേരാട അംശം കാഞിേരാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസകരൻ സി

 െകാലൻകണിചാലിൽ ഹൗസ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീല െക സി േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -15089/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   കടമര അംശം കടമർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ നായർ  വനാവ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹാരിസ മകന 47

2 സവദാബി മകള 44

3 സഫിയ മകള 42

4 ഹാമിദ മകന 38

5 മഹമദ അനീസ മകന 36

6 ഫാതിമ മകള 33

7 സാജിറ മകള 35

8 ഖദീജ മകള 29

9 സറീന മകള 28

10 സൈലഖ മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല െക സി ഭാര് 73

2 സജീവൻ െക സി മകന 51

3 സതീശൻ പി െക മകന 47

4 സജന െക സി മകള 44
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ൻ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക വി ശ്ാമള  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2009  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക വി ശ്ാമള ഭാര് 68

2 സിനിപഭ മകള 40

09th November 2021Revenue Department11701
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 1- 14869/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തായത് അബദൾ റഷീദ  കണർ I അംശം താണ േദശത

് സഹാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള മറിയ ഫറീൻ സി  ,  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2015 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -14761/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   അഞരകണി അംശം  മാമ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നസീർ ടി സി  അറഫ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന മഹമദ നിസാം സി , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി ൈമമനത് ഭാര് 55

2 കാതിരികണകപിളൻറകത് റാഷിം മകന 36

3 സി മഹമദ റമീസ മകന 33

4 മഹമദ റഷാദ മകന 30

5 മാറിയ ഫറീൻ സി മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നസീമ സി ഭാര് 44

2 മഹമദ നിസാം സി മകന 21

3 മഹമദ നാസിം സി മകന 19

4 അബദൾ സലാം സി മകന 14

5 ഫാതിമ സി മകള 9

6  നബീസ ടി സി അമ 70
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നമര:ബി 1 -14760/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   അഞരകണി അംശം മാമ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കേണാത് നമാൻ

മാധവി  കഴിമാേലാട് ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള െക എൻ ശീതള , , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-

01-1991  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -14762/ 2021 12-10-2021
 
  കണര താലകില   അഞരകണി  അംശം  മരിേങരി  േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി

ഇടകണിനള  വീടിൽ   തറചാണി  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയകഷണൻ െക പേരതയായ മകൾ െക എൻ ശാരദയെട
പേരതയായ മകൾ സവിതയെട

മകന 52

2 സേരഷബാബ നാരാേമാ പേരതയായ മകൾ െക എൻ
യേശാദയെട

മകന 64

3 സമചനൻ                                           "
"

മകള 60

4 മീര ബി സരജൻ െക എൻ               "                       " മകള 58

5 ജിനീഷ എ പി പേരതനായ മകൻ െക എൻ കഞികഷെൻറ
പേരതനായ മകൻ സേരശൻ വി വി

മകന 32

6 ജിൻസി എ പി                                      "
"

മകള 29

7 സജാത വി വി പേരതനായ മകൻ  െക എൻ കഞികഷെൻറ മകള 59

8 സനിൽകമാർ വി വി                 "                             " മകന 55

9 മണി വി വി                                      "
"

മകന 52

10 സീന വി വി                                      "
"

മകള 46

11 സധി വി വി                                      "
"

മകന 49

12 പജീഷ പി പേരതനായ മകൻ െക എൻ േസാമൻ മകന 44

13 സര്ഗായതി `എൻ   "                "എനയാളെട
പേരതനായ മകൻ രഞീഷ

മകള 13

14 അനപ െക െക പേരതനായ മകൻ െക എൻ രവീനൻ മകന 44

15 വിനപ െക െക                 "                       " മകന 42

16 രാമാഭായ െക എൻ മകള 74

17 ശീതള െക എൻ മകള 72

18 പസന െക എൻ മകള 68
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന ഇ േമാഹനൻ , ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-03-2012  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -14763/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   അഞരകണി അംശം മാമ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമ ടി െക  ഫാതിമാസ

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ടി െക അബൾറഹിമാൻ , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2018 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാവിനൻ ഇ മകന 74

2 േപമൻ  ഇ മകന 68

3 ഇ േമാഹനൻ മകന 66

4 സഷമ എ മകള 55

5 നിധീഷ ഇ     മരണെപട മകൻ ഇടകണി ഗംഗാധരൻ മകൻ പൗതൻ 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി െക ഫാതിമ ഭാര് 57

2 ടി െക അബൾറഹിമാൻ മകന 39

3 ടി െക മസഫ മകന 35

4 ടി െക നൗഷാദ മകന 32

5 ടി െക റഹത് മകള 30

6 ടി െക റഷീദ മകള 27

7 ടി െക അബൾ ഗഫർ മകന 26
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 1 -14753/ 2021 10-10-2021
 
  കണര  താലകില    കടമര  അംശം  കടമർ  േദശത്    താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പസന പി  െക

കേണാത്കനമത്  ഹൗസ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വിേലജില   പേരതയെട മകന ദിേനശൻ െക െക േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ

23-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -14873/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   കണര അംശം കണർ കരാർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക അബദൾ റഹീം

 ഗാർഡൻസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ സാഹിർ പളികലകത്  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

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

01-2003  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദിേനശൻ െക െക മകന 53

2 ദിലീഷ െക െക മകന 49

3 ദിേവഷ െക െക മകന 46

4 ധന്ൻ െക െക മകന 43

5 ദിൽജിത് െക െക മകന 41

6 ദീപി െക െക മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗജത് പി ഭാര് 74

2 പി സകീർ മകന 59

3 പി ഫാതിമ മകള 58

4 ഷംസാദ പളികലകത് മകള 55
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നമര:ബി 1 -15090/ 2021 12-10-2021
 
  കണര താലകില   ചിറകല അംശം  ചിറകൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ മനേമത്

മർേകാത് ഹൗസ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വിേലജില   പേരതയെട മകള റീന എം  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    04-09-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -15034/ 2021 12-10-2021
 
  കണര താലകില   എളയാവര അംശം െചാവ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാരായി മണചാല

ി കഷണൻ  കഷണ നിവാസ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക രമണി േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -15038/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   എളയാവര അംശം െചാവ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതീശൻ ഒ  േരാഹിണി

നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബീന പി േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

5 റബീന പി മകള 53

6 മഹമദ സാഹിർ പളികലകത് മകന 51

7 റയീസ പി മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീവതൻ  െക സി ഭരതാവ 84

2 റീജ എം മകള 48

3 റീന എം മകള 46

4 േരഖ എം മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക രമണി ഭാര് 80
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 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -15033/ 2021 12-10-2021
 
  കണര താലകില   എളയാവര  അംശം  െചാവ  േദശത്    താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  െക  ശീധരൻ

കിഴകംമാടൻ  ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സേരാജിനി  പി   േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2015 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -15032/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   എളയാവര അംശം െചാവ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ പി  അയൻ

വളപിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക രതി  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-02-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1-15030/ 2021 12-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീന പി ഭാര് 67

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി പി ഭാര് 71

2 നിഷ ധനപാലൻ മകള 46

3 നിധിൻ െക മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക രതി ഭാര് 58

2 അനീഷ െക പി മകന 38

3 അനില െക പി മകള 36

4 അഖിേലഷ െക പി മകന 34
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 കണര താലകില   എളയാവര അംശം എളയാവർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൽ റഷീദ എ െക

 സൈലകയിൽ  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഫാരിസ പി  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

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

09-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -15029/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   എളയാവര അംശം െചാവ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണാങണി  ജാനകി

വാഴയിൽ ഹൗസ വീടിൽ  എനവരെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതയെട മകള ശ്ാമള യ െക േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   30-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ പി ഭാര് 53

2 അനസ പി മകന 35

3 അസം പി മകന 31

4 ഫാരിസ പി മകന 27

5 ഉൈമർ പി മകന 23

6 ഫാതിമ പി മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള യ െക മകള 64

2 സൗമിനി യ െക മകള 70
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 1 -14757/ 2021 12-10-2021
 
  കണര താലകില   നാറാത് അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കേലൻ പാഞ  ബിന നിവാസ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകള ബിന െക , , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 14870/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണകര േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഭരതൻ  ഷാജി

നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകൻ അരൺ െക , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -14871/ 2021 12-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാർഗവൻ െക മകന 58

2 ജയരാജൻ െക മകന 55

3 അനിത െക മകള 51

4 സനിദാസൻ െക മകന 48

5 ബിന െക മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വനജ ടി വി ഭാര് 70

2 അരൺ െക മകന 50

3 ഷാജി െക മകന 48

4 ഷീജ ഒ  പി   (മരണെപട മകൻ മേനാജകമാർ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 46

5 മനീഷ മേനാജ (മരണെപട മകൻ മേനാജകമാർ മകൾ ) പൗതി 24
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 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ കരാർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചറിയേകാണത

് അസമാബി   ആശിർവാദ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന െചറിയേകാണത്  സാദിഖ  ,  ,  േ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  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -14722/ 2021 11-10-2021
 
 കണര താലകില   എടകാട അംശം േതാടട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നേമാൻ കഷണദാസ

കഷണനിലയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ സേഹാദരൻ അനിൽകമാർ എൻ , ,  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

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

01-1990  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െചറിയേകാണത് സാദിഖ മകന 66

2 നർജഹാൻ സി െക മകള 63

3 ഹാഷിക് െചറിയേകാണത് മകന 56

4 ഹസീബ അഹമദ െകാടിൽ മകള 54

5 സബീന ഹകീം മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷജ  പവിതൻ സേഹാദരി 65

2 തിലകം എൻ സേഹാദരി 60

3  ജലജ എൻ സേഹാദരി 56

4 അനിൽകമാർ എൻ സേഹാദരൻ 50
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 1 -15028/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   എളയാവര അംശം െചാവ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപാേതാടി േചറർ

പങജാകൻ  വസന നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േപമ പങജാകൻ േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1-15027/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   എളയാവര അംശം മണയാട േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാരതി എ െക  പിയം

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വിേലജില   പേരതയെട മകള എ എൻ പിയ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    21-07-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -15025/ 2021 12-10-2021
 
  കണര താലകില   എളയാവര അംശം െചാവ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷ സി എച്

ൈബതൽ നർ വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതയെട മകള സാഹിദ സി എ  എച്  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    31-10-2017 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമ പങജാകൻ ഭാര് 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പവീൺ എ എൻ മകന 51

2 എ എൻ പിയ മകള 50
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 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -15024/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   എളയാവര അംശം മണയാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി മജീദ  സൈലഖ

ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈസനദിൻ സി   േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-10-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -15023/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   എളയാവര അംശം  അതിരകം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ഖാദർ  സാഹിറ

മൻസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന നവാസ എം  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2019  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാഹിദ സി എച് മകള 59

2 അബദൾ റഷീദ സി എച് മകന 64

3 നിസാർ സി എച് മകന 56

4 ശഫീദ സി എച് മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ ടി ഭാര് 65

2 സലിം സി മകന 43

3 നസീമ സി മകള 41

4 സാജിത സി മകള 40

5 സൽമ സി മകള 37

6 ൈസനദിൻ സി മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മതാറത്  സാറ ഭാര് 60

2 മതാറത്  ഷാഹിന മകള 45
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നമര:ബി 1 -14886/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   ചിറകല അംശം  അലവിൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീേലഖ പി ടി  മളംകണ

ി  ഹൗസ വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതയെട മകള പിയ എം ടി   േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    02-03-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:- 14885 / 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   ചിറകല അംശം പഴാതി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൽ മസബിർ ഇ െക

െമഹഫിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വിേലജില  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -14881/ 2021 12-10-2021
 
  കണര താലകില   േചേലാറ  അംശം  െപരിങളായി  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ബാലൻ

െമാടമൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക ലക്മി  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

3 മതാറത്   നവാസ മകന 43

4 മതാറത്   ഷറഫനിസ മകള 37

5 മതാറത്   ഷമീമ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പിയ എം ടി മകള 43

2 ദിവ് എം പി മകള 41

3 ഷിേനാജ എം പി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ എം എം ഭാര് 43

2 ഫാതിമ റിഷാന എം എം മകള 21

3 മഹമദ സഹൽ  എം എം മകന 19

4 മഹമദ ഫസൽ എം എം മകന 12

5 നബീസ ഇ െക അമ 66
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അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -14880/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   േചേലാറ അംശം തിലാനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിേനാദ സി  ചങാട

ഹൗസ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സൗമ്  െക എസ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ലക്മി ഭാര് 67

2 െക അനീഷ മകന 50

3 െക സേകഷ മകന 48

4 െക രാേജഷ മകന 46

5 െക അനപ മകന 43

6 െക ഷീബ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗമ് െക എസ ഭാര് 40

2 ആദ് മകള 9

3 ശീദ് മകള 8

4 സജാത സി അമ 68
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 1 -14759/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   നാറാത് അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി െക പാർവതി അമ  േകേളാത് ഹൗസ

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  വിേലജില   പേരതയെട മകള സി െക ശാനകമാരി  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ  27-08-1997 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -14879/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   േചേലാറ അംശം കാപാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േരാഹിണി െക  കടേമര

ി ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വിേലജില   പേരതയെട മകന െക ദിേനശൻ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-11-2015  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി െക  നളിനി മകള 82

2 സി െക ജനാർദനൻ മകന 78

3 സി െക ശാനകമാരി മകള 76

4 എം െക രാജീവൻ (മരണെപട മകൻ ചനേശഖരൻ മകൻ ) പൗതൻ 47

5 എം െക മേഹഷ  (മരണെപട മകൻ ചനേശഖരൻ മകൻ ) പൗതൻ 43

6 എം െക ബിന (മരണെപട മകൻ ചനേശഖരൻ മകൾ  ) പൗതി 45

7 സജിത് എ വി (മരണെപട മകൻ ദാേമാദരൻ മകൻ ) പൗതൻ 41

8 അജിത് എ വി  (മരണെപട മകൻ ദാേമാദരൻ മകൻ ) പൗതൻ 39

9 ദീപ എ വി  (മരണെപട മകൻ ദാേമാദരൻ മകൾ  ) പൗതി 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ദിേനശൻ മകന 54

2 രാജൻ െക മകന 71

3 കടേമരി ധനഞയൻ മകന 59
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നമര:ബി 1 -14878/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   േചേലാറ അംശം വളനർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ചനൻ  ശീരാഗം വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക വി ഗീത  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -14875/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ കരാർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ  ജാനകി

നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വാസനി െക  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -14752/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   കടമര അംശം ഒരികര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ വി പി െക  ദാരൽ ഹ

ദ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് യ  എം  സൈലഖ  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2016 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

4 േശാഭന െക മകള 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക വി ഗീത ഭാര് 57

2 ഷംന പി മകള 40

3 ൈഷനി പി മകള 39

4 ഷിൽന പി മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വാസനി െക ഭാര് 59

2 ഋഷ െക മകള 23
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1- 15084/ 2021 12-08-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി അംശം പഴാതി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിപാത കനമത്

കനമത്  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വിേലജില   പേരതയെട മകന അബദൾ സലാം െക  േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    31-01-2013  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1-14887/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി അംശം പഴാതി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം വി പതാവതി  മാവില വീട

 വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതയെട മകന എം വി സധാകരൻ   േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-07-2020 -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യ  എം  സൈലഖ ഭാര് 69

2 അബദൽ റഫീഖ യ എം മകന 49

3 സഹീറ യ എം മകള 46

4 റസിയ യ എം മകള 45

5 മംതാസ യ എം മകള 40

6 മഹബബ യ എം മകന 39

7 സമീഹ യ എം മകള 37

8 നൗഷാദ  യ  എം മകന 34

9 നസീബ യ  എം മകള 32

10 സമഹ  യ  എം (മരണെപട മകൾ റഷീദ മകൾ ) പൗതി 37

11 അഫറ യ എം  (മരണെപട മകൾ റഷീദ മകൾ ) പൗതി 35

12 മഅതസിം   യ എം  (മരണെപട മകൾ റഷീദ മകൻ  ) പൗതൻ 34

13 അഫസർ യ  എം (മരണെപട മകൾ റഷീദ മകൻ  ) പൗതൻ 32

14 ഹിഷാം യ എം  (മരണെപട മകൾ റഷീദ മകൻ  ) പൗതൻ 31

15 ഉൽഫത് യ എം (മരണെപട മകൾ റഷീദ മകൻ  ) പൗതൻ 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബദൾ സലാം െക മകന 59

2 മഹറഫ െക മകന 49

3 ഷരീഫ െക മകള 45

4 നാസർ െക മകന 47
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മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം വി തങമണി മകള 64

2 എം വി രതാകരൻ മകന 59

3 എം വി സധാകരൻ മകന 57
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:-15157/2021 11-10-2021
 
 കണര താലകില   കാഞിേരാട അംശം തലമണ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി സി  മനയ

ൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന െക സി ജയപകാശൻ , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-03-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-14751 / 20221 11-10-2021
 
 കണര താലകില   മേകരി അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ െക ആമിന  മണലർ േദശത് സഹാസ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മേകരി വിേലജില   പേരതയെട മകള സൗജത് അബബകർ , , േബാധിപിച അേപക   മേകരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന       01-06-2015  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക സി ജയരാജൻ മകന 75

2 െക സി വൽസലൻ മകന 73

3 െക സി വസനകമാരി മകള 71

4 െക സി പഷകമാരി മകള 60

5 െക സി ജയപകാശൻ മകന 59

6 െക സി ജിൻസ          മരണെപട മകൻ േമാഹനൻ െക സി
യെട

മകള 30

7 െക സി ദിൽജിത്        മരണെപട മകൻ േമാഹനൻ െക
സി യെട

മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മജീദ ഇ െക മകന 65

2 സൈബദ ഇ െക മകള 51

3 സൗജത് അബബകർ മകള 52
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നമര:ബി1 -14749 / 2021 11-10-2021
 
 കണര താലകില   ഇരിേവരി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ ഖാദർ എം  മിടാവിേലാട േദശത

് കസൻറ ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള റഫീദ െക , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1-14748 / 2021 11-10-2021
 
 കണര താലകില   അഴീേകാട േനാരത് അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ        െക േഗാവിനൻ കടി

നമ്ാർ   അഴിേകാട  േദശത്  മകന  വിഹാർ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ  അഴീേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -14747 / 2021 11-10-2021
 
  കണര താലകില   അഴീേകാട േനാരത് അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ          പി  േമാഹനൻ

അഴിേകാട േദശത് പതിയാണി ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള സൗമ് പതിയാണി ,  ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫൗസിയ െക ഭാര് 52

2 ഫായിസ െക മകള 34

3 ഫരീദ െക മകള 33

4 അഫസൽ െക മകന 31

5 റഫീദ െക മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബജാകി അമ ഭാര് 76

2 സാജിത്കമാർ പി മകന 52

3 പി ശീജിത് നമ്ാർ മകന 50

4 തനജ പി മകള 48

5 നിഷ പി മകള 46
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07-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1 -14746 / 2021 11-10-2021
 
 കണര താലകില   അഴീേകാട േനാരത് അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റമീസ െക സി അഴിേകാട

േദശത് കാകടവൻ ചങലതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ അമ െക സി നസീമ , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1 -14745 / 2021 11-10-2021
 
 കണര താലകില   അഴീേകാട േനാരത് അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ചനൻ  അഴിേകാട േദശത

് വനനം നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ലിപിൻ െക , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക സതി ഭാര് 69

2 േരഷ പി മകള 43

3 സൗമ് പതിയാണി മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക സി നസീമ അമ 48

2 റഫീഖ ബി വി അചന 51

3 റിജാസ െക സി സേഹാദരൻ 28

4 റജനാസ െക സി സേഹാദരൻ 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീന െകായിേലരിയൻ ഭാര് 51

2 ലിന െക മകള 37

3 ലിപിൻ െക മകന 35
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നമര:ബി 1-14744 / 20221 11-10-2021
 
 കണര താലകില   അഴീേകാട േനാരത് അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പറേമാൽ ജാനകി അമ

വൻകളത്  വയൽ  േദശത്  പറേമാൽ  ഹൗസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന പറേമാൽ പവിതൻ , , േബാധിപിച

അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1 -14743 / 2021 11-10-2021
 
 കണര താലകില   അഴീേകാട േനാരത് അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരയാകണി െപാങലാട

ൻ അജിത് കമാർ  അഴിേകാട േദശത് അരയാകണി െപാങലാടൻ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന മിലിന് എ പി , ,

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1-14742 / 2021 11-10-2021
 
 കണര താലകില   അഴീേകാട േനാരത്അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പടയമത് നേമാൻ കണ

ൻ ചനേശഖരൻ അഴീേകാട േദശത് പടയമത് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിഷ ചനേശഖരൻ , ,

േബാധിപിച  അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന      13-04-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

4 ലിജിൻ െക മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പറേമാൽ പവിതൻ മകന 65

2 പറേമാൽ േഗാവിനൻ മകന 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീന എൻ ഭാര് 51

2 മിലിന് എ പി മകന 24
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിഷ ചനേശഖരൻ ഭാര് 51

2 വിഷ സി മകന 31

3 വിദ് സി മകള 27
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 1-14741 / 2021 11-10-2021
 
 കണര താലകില   അഴീേകാട േനാരത് അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജിത് െക  അഴിേകാട

േദശത്  കനിയിൽ  ഹൗസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഷീബ െക , , േബാധിപിച അേപക   അഴീേകാട േനാരത്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന       08-12-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 14740/ 2021 11-10-2021
 
 കണര താലകില   അഴീേകാട േനാരത് അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകൻ എം  അഴീേകാട

്  േദശത്  മിനികി  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന അേജഷ എം , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1 -14739 / 2021 11-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ െക ഭാര് 46

2 ഷിജിന െക മകള 27

3 ഷിതിൻ െക മകന 25

4 സചിൻ െക മകന 23

5 സരസ െക അമ 73

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിമല എൻ ഭാര് 72

2 അേജഷ എം മകന 35

3 അനഷ എം മകള 33
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 കണര താലകില   പാപിനിേശരി അംശം താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ  പാപിനിേശരി േദശത് വടാകണ

ി  നടവിെല  പരയിൽ  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള ഫാസില വി എൻ , , േബാധിപിച അേപക    ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -14738/ 2021 11-10-2021
 
 കണര താലകില   പാപിനിേശരി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി മസഫ  അേരാളി േദശത്

േപാേകാസിരകത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന റിയാസ പി , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അകബർ പി വി ഭരതാവ 57

2 ഫാസില വി എൻ മകള 29

3 സഫറ ശൈഹബ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ പി ഭാര് 60

2 റജല പി മകള 44

3 റബീന പി മകള 42

4 റിയാസ പി മകന 39

5 റംഷീദ പി മകന 35
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Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 1 -14736/ 2021 11-10-2021
 
 കണര താലകില   പാപിനിേശരി അംശം താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കരിയിൽ ജാനകി  അേരാളി േദശത്

മാങടവ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

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

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2010  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1-14734 / 2021 11-10-2021
 
 കണര താലകില   പാപിനിേശരി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി എം ഗംഗാധരൻ  പാപിനിേശരി േദശത

് ലകി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് വിമല എം വി ,  ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-05-2019  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1 -14732 / 2021 11-10-2021
 
 കണര താലകില   പാപിനിേശരി അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷമീമ എം പി  പാപിനിശരി േദശത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിേനാദൻ െക മകന 58

2 സജീവൻ െക മകന 51

3 ഓമന െക മകള 47

4 പകാശൻ െക മകന 45

5 ബിന െക മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിമല എം വി ഭാര് 62

2 മിനി ടി എം മകള 41

3 സിനിേമാൾ എം വി മകള 37
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്  ശകിറിയ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള ഷഹീന എം പി , ,  േബാധിപിച അേപക   പാപിനിേശരി വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1 -14732 / 2021 11-10-2021
 
 കണര താലകില   പളികന് അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭ ശിവൻ  ചാലാട േദശത് ഗരപഭ വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

  പേരതയെട മകള അഞജലി ശിവൻ , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -14731 / 2021 11-10-2021
 
  കണര താലകില   പാപിനിേശരി  അംശം    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ കിഴെകപരയിൽ

പാപിനിേശരി  േദശത്  കിഴേകപരയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ആശ െക , , േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-02-2016  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈഹൽ മീതെല പരയിൽ മകന 44

2 ഷഹീന എം പി മകള 38

3 സൈഫദ എം പി മകന 32

4 സൈറഫ മീതെല പരയിൽ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഞജലി ശിവൻ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആശ െക ഭാര് 54

2 ശരണ് െക പി മകള 31
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നമര:ബി 1 -14730 / 2021 11-10-2021
 
 കണര താലകില   പാപിനിേശരി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നസീമ െക പി  അേരാളി േദശത് െക പ

ി ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന നസീഫ െക പി , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1 -14727 / 2021 11-10-2021
 
 കണര താലകില   കണപരം അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി െക  കണപരം േദശത് കളപ

ൻ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

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

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-03-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -14728 / 2021 11-10-2021
 
 കണര താലകില   കല്ാേശരി അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ടി കഞമ നമ്ാർ  കല്ാേശരി

േദശത് േകായാടൻ താെഴ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ശാനകമാരി എം , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-03-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

3 ശരത് െക പി മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഷറഫ എ ടി ഭരതാവ 55

2 നസീഫ െക പി മകന 24

3 ഫാതിമത് ഷന െക പി മകള 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പരേഷാതമൻ മകന 50

2 െക പേമാദ മകന 48

3 െക പീത മകള 45

4 െക സജിത മകള 42
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ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി എം ഭാര് 72

2 ശാനകമാരി എം മകള 57
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 1 -14729 / 2021 11-10-2021
 
 കണര താലകില   കല്ാേശരി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരികാൽ ജാനകി   കല്ാേശരി േദശത

്  പേഞൻ േവലികകത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന രേമശൻ പി വി , , േ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

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -14725 / 2021 11-10-2021
 
 കണര താലകില   കണപരം അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തമാൻ ഒ   കണപരം േദശത് ഓലമറിയി

ൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് പമീള സി , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1-14724 / 2021 11-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ പി വി മകള 64

2 രേമശൻ പി വി മകന 62

3 ശകനള പി വി മകള 60

4 വനജ പി വി മകള 57

5 രസിക പി വി മകള 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പമീള സി ഭാര് 46

2 പജിത സി മകള 25

3 പതീക സി മകള 16

4 നാരായണി ഒ അമ 86
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 കണര താലകില   പാപിനിേശരി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മനൻ അബാസ ചരികാട മമഞി

പാപിനിേശരി േദശത് പറമിലകത് പതിയപരയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള പി പി ശബാന , , േബാധിപിച അേപക

  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -14723 / 2021 11-10-2021
 
 കണര താലകില   പാപിനിേശരി അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം കടി പി പി  പാപിനിേശരി

േദശത്  ഷാമില  മൻസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ഷൗകത് അലി പി ടി , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

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

08-2019  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -14721 / 2021 11-10-2021
 
  കണര താലകില   എടകാട അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം സതാർ  കണർ കരാർ േദശത്

മനയളതിൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ സേഹാദരൻ േകായ എം , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2019  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി പി ശരീഫ ഭാര് 48

2 പി പി ശബാന മകള 30

3 പി പി മഹമദ ശരീഫ മകന 20

4 എം കഞാമിന അമ 73

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഖിയ പി ടി ഭാര് 73

2 ഷൗകത് അലി പി ടി മകന 45

3 ഷിജാർ അലി പി ടി മകന 39

4 ഷാമില പി ടി മകള 35
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതഞി എം അമ 84

2 റളിബി എം സേഹാദരി 60

3 റഷീദ എം സേഹാദരി 56

4 േകായ എം സേഹാദരൻ 58
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 1 14720 / 2021 11-10-2021
 
 കണര താലകില   എടകാട അംശം എടകാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതിേദവി കേപാത് ,

കേപാത് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള പീത െക , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-2003 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -14719 / 2021 11-10-2021
 
  കണര താലകില   എടകാട അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല ചേനാത് ,  പറമിൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന ശീേലഷ സി , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -14718 / 2021 11-10-2021
 
 കണര താലകില   എടകാട അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മലപളി കഷൻ നമതിരി  എടകാട േദശത

് പനകൽ മഠം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായ  പേരതനെറ ഭാര് ഭാനമതി അനർജനം , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2021  -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പകാശൻ െക മകന 44

2 പീത െക മകള 42

3 പദീപൻ െക മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകല സി മകള 46

2 ശീേലഷ സി മകള 43
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മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -14717 / 2021 11-10-2021
 
 കണര താലകില   എടകാട അംശം എടകാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഹമന് കമാർ പി  ബീ

ന മഹൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

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

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-08-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 14716 / 2021 11-10-2021
 
 കണര താലകില   എടകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമന പി പി , ചാല 12 കണി േദശത്

ഐശ്ര് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടകാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സി സി ബാലകഷൻ , , േബാധിപിച അേപക   എടകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    15-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -14715 / 2021 11-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാനമതി അനർജനം ഭാര് 78

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഖില പി ഭാര് 42

2 അമർേജ്ാതി പി മകള 13

3 അൽഹ അമർ പി മകന 8

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി സി ബാലകഷൻ ഭരതാവ 71

2 ബിേനായ സി വി മകന 44

3 ബീന സി മകള 41
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 കണര താലകില   എടകാട അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എം ലീല  ആറടപ േദശത് കാടാമള

ി  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള സതി െക , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1-14714 / 2021 11-10-2021
 
  കണര താലകില   എടകാട അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മായിമാങണി ബാലൻ  മായിമാങണി

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന സേജത മായിമാങണി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-04-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1-14713 / 2021 11-10-2021
 
 കണര താലകില   എടകാട അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ െക  േതാടട േദശത് കീേഴടത

്  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന സേനാഷ ബി , , േ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.  

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതി െക മകള 59

2 രതി െക മകള 57

3 രാജീവൻ െക മകന 55

4 പീത െക മകള 52

5 െക ഷീജ മകള 47

6 രാേജഷ കാടാമളി മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമ പി ഭാര് 59

2 സേജത മായിമാങണി മകന 37

3 സബീന എം സി മകള 34

4 സനാദ എം സി മകന 31

5 സഗീത എം മകന 29
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 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹരിബാബ ബി മകന 50

2 സേനാഷ ബി മകന 46

3 ബിന ഗംഗാധരൻ മകള 44

4 അജിത െക                          മരണെപട മകൻ
പാർതസാരഥിയെട

ഭാര് 40

5 ശീരാഗ െക                         മരണെപട മകൻ
പാർതസാരഥിയെട

മകന 18

6 ശീയ െക                           മരണെപട മകൻ
പാർതസാരഥിയെട

മകള 15
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 1 -14712 / 2021 11-10-2021
 
 കണര താലകില   എടകാട അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക േരാഹിണി  കണർ കരാർ േദശത

് കഴിപളി ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

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

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2013  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -14711 / 2021 11-10-2021
 
 കണര താലകില   എടകാട അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേമത് ബാലൻ  േതാടട േദശത് മാകചാ

ൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന അജിത്കമാർ ആർ , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-02-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1-14710 / 2021 11-10-2021
 
 കണര താലകില   എടകാട അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജമ ജി വി  േതാടട േദശത് ഗംഗാ

നിവാസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള സ്ർണലത ജി , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-07-2021  -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈനഷ െക മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക െക കാർത്ായനി ഭാര് 70

2 അജിത്കമാർ ആർ മകന 44

3 റീന ആർ മകള 43

4 ജിജിൻ ആർ മകന 34
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മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -14394 / 2021 28-09-2021
 
 കണര താലകില   െചമിേലാട അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ െക മഹമദ  െചമിേലാട േദശത

് സൈബദ മൻസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ഉൈനസ എ െക , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-10-2009  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സ്ർണലത ജി മകള 42

2 മധ ജി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആസ് ഉമ ഭാര് 69

2 സഫിയ ഇ െക മകള 53

3 നാസർ ഇ മകന 50

4 സൈബദ ഇ മകള 47

5 റഖിയ ഇ െക മകള 44

6 സീനത് ഇ മകള 41

7 െഷരീഫ ഇ മകള 39

8 റഷീദ ഇ മകള 36

9 റമീസ ഇ മകന 32

10 ഉൈനസ എ െക മകന 25
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-15373/2021 22-10-2021
 
 കണര താലകില   ചിറകല അംശം ചിറകൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി പദീപ  േദവിമായ ഹൗസ

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ സേഹാദരൻ അനപകമാർ പി , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2000  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ പി സേഹാദരി 78

2 സധകമാർ പി സേഹാദരൻ 76

3 സധ പി സേഹാദരി 75

4 അനപകമാർ പി സേഹാദരൻ 68

5 ശാനി പി (മരണെപട സേഹാദരി സരസ്തിയെട മകൾ ) - 58

6 പേമാദിനി (മരണെപട സേഹാദരൻ പകാശെൻറ മകൾ ) - 30

7 പേശാഭ പകാശ (ടി മകൻ ) - 32
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