
 

 compose.kerala.gov.in
egazette.kerala.gov.in

printing.kerala.gov.in

േകരള സരകാര
GOVERNMENT OF KERALA

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി  ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY

Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 2012-09-05 with RNI

Reg No.KL/TV(N)/634/2021-2023

വാല്ം 10

Vol. X

നമര

No.
 47

െചാവ, 2021  നവംബര  30

Tuesday, 30th November 2021

1197 വൃശികം 15

15th Vrischikam 1197

1943 അ്ഗഹായനം 9

9th Agrahayana 1943

Part III

Commissionerate of Land Revenue

©

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

2021

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



 
Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-16447/2021 28-10-2021
 
 കണര താലകില    ചിറകൽ അംശം ചിറകൽ േദശത് കലടേതാട വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

േകാമത് സതി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന മേനാജ എം  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ   07-03-2014  -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:ബി1-16448/2021 28-10-2021
 
 കണര താലകില  ചിറകൽ  അംശം  പഴാതി  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ പി  പാറയിൽ

ഹൗസ   എനയാളെട    അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനറ  ഭാര് സകമാരി പി എം  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന 19-02-2021-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:ബി1-15874/2021 28-10-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി അംശം പഴാതി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജീവൻ  കാനേചരിയൻ ഹൗസ

്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് പമീള നരിചൻ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ  നടതി വന   റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജീവൻ െക മകന 60

2 മേനാജ എം മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സകമാരി പി എം ഭാര് 72

2 പിയങ പി പി മകന 44
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്  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:ബി1-15938/2021 28-10-2021
 
  കണര താലകില   ചിറകൽ അംശം പഴാതി  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാമ സധാകരൻ

ജിസനാലയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ടി ഗിരിജ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന  റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   28-06-2010 -ല

മരണെപടതായം    പേരതനെറ   നിയമനസത   അവകാശികളായി   താെഴ  പറയനവര   മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15872/2021 28-10-2021
 
 കണര താലകില അഴിേകാട സൗത് അംശം അഴിേകാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ൈശലജൻ െക

കവിണിേശരി  ഹൗസ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ൈഷനി പി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പമീള നരിചൻ ഭാര് 50

2 അമൽരാജ  നരിചൻ മകന 17

3 അരൺരാജ നരിചൻ മകന 13

4 കാനേചര്ൻ യേശാദ മാതാവ 83

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി ഗിരിജ ഭാര് 60

2 ജിസ െക മകന 33

3 ദിൽന മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി െക മാതാവ 76

2 ൈഷനി പി ഭാര് 49

3 ഷിേജായ ൈശലജൻ െക മകന 28

4 വിഷ ൈശലജൻ മകന 23
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നമര:ബി1-15870/2021 28-10-2021
 
 കണര താലകില  അഴിേകാട സൗത് അംശം അഴിേകാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രാജം എം ഒ

ലകി നിവാസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട  സേഹാദരി  ഗിരിജ എം ഒ േബാധിപിച  അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-06-2020-ല

മരണെപടതായം   പേരതയെട   നിയമനസത   അവകാശികളായി   താെഴ   പറയനവര   മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15869/2021 28-10-2021
 
 കണര താലകില   കടമർ അംശം കടമർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി േശാഭന  ൈവഷവം

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന അനീഷ പളിയത്  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2021-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:ബി1-15867/2021 28-10-2021
 
  കണര താലകില  കടമർ അംശം ഒരികര േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യേശാദ എ  കചിപറം

േകേളാത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന ലതീഷ ബാബ എ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  26-04-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

5 ൈവഷവി െക മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ എം ഒ സേഹാദരി 73

2 ഇനിര ബാലകഷൻ എം ഒ സേഹാദരി 71

3 മാവില ഒതേയാത് രാമചനൻ സേഹാദരൻ 66

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനീഷ പളിയത് മകന 40

2 അശ്ൻ പളിയത് മകന 44
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ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15866/2021 28-10-2021
 
 കണര താലകില   മേകരി അംശം വടകമാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉതിരകനം ചാലിൽ വീടി

ൽ    ഉതിരംകനം  ചാലിൽ  പതൻ പരയിൽ േകാരൻ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള സതി ടി   േബാധിപിച അേപക

ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-12-2001-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലതീഷ ബാബ എ മകന 49

2 ബീന എ മകള 47

3 ബിന എ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതി ടി മകള 71

2 കഞികണൻ സി െക മകന 69

3 ചനമതി െക മകള 65

4 േമാഹനൻ എം മകന 63

5 ലീന എ          (മരണെപട മകൻ രവീനൻ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 48

6 വിശാൽ എ              (ടി   മകൻ ) പൗതൻ 22
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-15949/2021 29-10-2021
 
  കണര താലകില   ചിറകല അംശം ചിറകൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചമൻ  കണൻ

നീെരാകം  ചാൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് മലിക പി   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

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

12-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15950/2021 29-10-2021
 
  കണര താലകില   ചിറകല അംശം ചിറകൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി പി  മസാൻ കടി

എളയടത്  ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് എളയടത്  സൈബദ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15952/2021 29-10-2021
 
 കണര താലകില   ചിറകല അംശം പഴാതി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാനൈങകർകാലി  ഹമീദ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മലിക പി ഭാര് 65

2 സനിൽ സി മകന 48

3 രപ സി മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എളയടത്  സൈബദ ഭാര് 62

2 ജസീല സജീർ മകള 44

3 ജർവീസ സാദിഖ മകള 42

4 ജറീഷ എളയടത് മകന 37
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 പി െക ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന മജീബ െക വി   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-12-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15953/2021 29-10-2021
 
 കണര താലകില   ചിറകലഅംശം പഴാതി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി വി മീനാകി  പനങാവ

ഹൗസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന പകാശൻ വി എൻ   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-03-2008 -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:ബി1-15954/2021 29-10-2021
 
 കണര താലകില   പളികന് അംശം ചാലാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിത പി  േപാേതരി

ഹൗസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ പകാശൻ പി    േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഫസത് െക വി ഭാര് 62

2 സമീർ െക വി മകന 44

3 മജീബ െക വി മകന 42

4 മഹശമി െക വി മകള 40

5 സബീന  െക വി മകള 38

6 ഷംന െക വി മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പകാശൻ വി എൻ മകന 56

2 രേമശൻ വി എൻ മകന 52

3 രാേജഷ വി എൻ മകന 47
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നമര:ബി1-15955/2021 29-10-2021
 
  കണര താലകില  പളികന്   അംശം  ചാലാട  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഞണൻ  മാടൻ

നാരായണൻ  ഞണൻ  മാടൻ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള അജിത എം   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

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

02-1989  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15956/2021 29-10-2021
 
  കണര താലകില   പളികന്  വിേലജിലഅംശം ചാലാട  േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  പി

ബാലകഷൻ  പതിയപറമത് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മകന അനീഷകമാർ  പി പി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    13-04-1986  -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 പകാശൻ പി ഭരതാവ 61

2 പസൺ  പി മകന 27

3 പണവ പി മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത എൻ മകള 61

2 റീത എം മകള 56

3 അജിത എം മകള 54

4 സജിത എം മകള 52

5 മേഹഷ െക   ( മരണെപട പതിനി എം -െന  മകൻ ) മകന 45

6 ഷജിന െക ( മരണെപട പതിനി എം -െന  മകൾ  ) മകള 41

7 രാേജഷ െക   ( മരണെപട പതിനി എം -െന  മകൻ ) മകന 36

8 രജിന െക  ( മരണെപട പതിനി എം -െന  മകൾ  ) മകള 34

9 േരാഹിണി എം ഭാര് 88

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന പി പി ഭാര് 83
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നമര:ബി1-15865/2021 28-10-2021
 
 കണര താലകില   കടമര അംശം േകാടർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കനത് രാജൻ  കനത്

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മകന രഖിേലഷ െക   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-11-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15864/2021 28-10-2021
 
 കണര താലകില   കടമര അംശം ആഡർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിേജഷ സി വി  വനാവനം

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര് റിയാസ വി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15863/2021 28-10-2021
 
  കണര താലകില   കടമരഅംശം കടമർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസാദ കാര്ാടത്

2 അനിത പി പി മകള 62

3 അനീഷകമാർ  പി പി മകന 60

4 അജിത പി പി മകള 58

5 സജിത പി പി മകള 55

6 രജിത പി പി മകള 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിത പി എം ഭാര് 56

2 രജിേലഷ െക മകന 35

3 രഖിേലഷ െക മകന 33

4 അഖിേലഷ െക മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റിയാസ വി ഭാര് 39

2 േജായൽ ജിേജഷ മകന 13

3 ജാനവ ജിേജഷ മകന 6

4 നളിനി സി വി മാതാവ 75
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ശീപസാദം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര് ബിന എ   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന എ ഭാര് 49

2 അഞന  െക മകള 26

3 അനശീ െക മകള 22
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-15862/2021 28-10-2021
 
 കണര താലകില   കണര അംശം ആഡർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ  എരഞികൽ

പാറമൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന രവീനൻ ഇ പി    േബാധിപിച അേപക    ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-1991 -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-15951/2021 29-10-2021
 
 കണര താലകില   ചിറകല അംശം പഴാതി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹിേറാഷ ബാബ  രാരീരം

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര് േസാണി ഹിേരാഷ    േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  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 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 കനകവലി മകള 77

2 രവീനൻ ഇ പി മകന 68

3 ചനമതി ഇ പി മകള 64

4 പകാശൻ ഇ പി മകന 60

5 ബിന  എം വി  (മരണെപട മകൻ മേനാഹരെന ഭാര്) മകെന ഭാര് 50

6 അഭിലാഷ എം വി  (മരണെപട മകൻ മേനാഹരെന മകൻ) പൗതൻ 24

7 രതനൻ  േപമരാജൻ പാറമൽ  (മരണെപട മകൻ
േപമരാജെന മകൻ)

പൗതൻ 36

8 രപാലി േപമരാജൻ പാറമൽ  (മരണെപട മകൻ േപമരാജെന
മകൾ)

പൗതി 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസാണി ഹിേരാഷ ഭാര് 43

2 േനഹ ഹിേരാഷ മകള 18

3 അേമയ ഹിേരാഷ മകള 11

15076 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:ബി1-16045/2021 29-10-2021
 
 കണര താലകില   മാവിലായി അംശം െചറമാവിലായി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞികണൻ എ

ം  െക,   െക.  വി.  െക.  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന െക വി ജയരാജൻ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    14-08-2009  -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. 

 
നമര:ബി1-16044/2021 29-10-2021
 
 കണര താലകില   മാവിലായി അംശം െചറമാവിലായി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി െക വി,

 െക. വി. െക. ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന ജയരാജൻ െക വി േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-10-2018 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15958/2021 29-10-2021
 

4 നാണി എൻ മാതാവ 82

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ െക വി മകള 68

2 െക വി ബാബരാജ മകന 66

3 െക വി ജയരാജൻ മകന 62

4 െക വി അനിത മകള 53

5 സജീവൻ െക വി മകന 57

6 പശാനൻ െക വി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ െക വി മകള 68

2 ബാബരാജ െക വി മകന 66

3 ജയരാജൻ െക വി മകന 62

4 െക വി അനിത മകള 53

5 സജീവൻ െക വി മകന 57

6 പശാനൻ െക വി മകന 50

30th November 2021Revenue Department15077
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 കണര താലകില   വളപടണം അംശം വളപടണം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതി  മനത് പറമി

ൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള മീര എം പി   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-11-2008  -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:ബി1-16043/2021 29-10-2021
 
  കണര താലകില   മാവിലായി അംശം മാവിലായി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവി പി  ചാലിൽ

പാറകണി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സനില െക െക  േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16046/2021 29-10-2021
 
 കണര താലകില   മാവിലായി അംശം േമാേചരി   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായലാറവിട ഉമർ  സമിയാസ

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള സാജിത എം   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2021  -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 മീര എം പി മകള 54

2 റീന എം പി മകള 40

3 ബീന എം പി മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനില െക െക ഭാര് 38

2 പാർതിവ പി മകന 11

3 നിേദവ  പി മകന 8

4 പതിനി മാതാവ 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ബി1-16047/2021 29-10-2021
 
 കണര താലകില   നാറാത് അംശം നാറാത് േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ പി ൈബതാൻകടി

ഫാതിമ മൻസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മകന ഷമാസ കറിയറകൽ  ൈതകണി  േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ

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

04-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16048/2021 29-10-2021
 
 കണര താലകില   നാറാത് അംശം നാറാത് േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക രാമചനൻ നായർ

 കഷണപഭ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മകന സി െക ജയചനൻ നമ്ാർ   േ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 ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

1 സൈബദ എം ഭാര് 65

2 സാജിത എം മകള 40

3 സനീർ എം മകന 37

4 അബൾ സതാർ മരിേകാളി മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നസീമ ൈബതാൻ ഭാര് 59

2 ഷമാസ കറിയറകൽ  ൈതകണി മകന 38

3 ഷഹർബാനത്  സാജിദ അഹമദ മകള 37

4 മഹമദ ഷഹീർ മകന 34

5 ഫാതിമബീവി കറിയറകൽ  ൈതകണി മകള 27

6 മഹമദ ഷജാഹ കറിയറകൽ  ൈതകണി മകന 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി െക ശാനകമാരി ഭാര് 76

2 സി െക ജയചനൻ നമ്ാർ മകന 58

3 സി െക ഗീത മകള 55

4 സി െക സധ മകള 52
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നമര:ബി1-16049/2021 29-10-2021
 
 കണര താലകില   നാറാത് അംശം നാറാത് േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ െക  ആരംഭൻ

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര്  സേലാചന െക   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16237/2021 02-11-2021
 
 കണര താലകില   മാടല അംശം മാടൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേഷാതമൻ െക  കനിമ

ൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ശാന പി    േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന െക ഭാര് 61

2 ജിജിന എ മകള 29

3 ജിേനഷ എ മകന 26

4 മാധവി മാതാവ 85

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന പി ഭാര് 53

2 ഷിേജാഷ പി മകന 33

3 ശിഷിത പി മകള 27

4 ശിേകഷ  പി മകന 23
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ _n1˛10347/2021. 2021 HIvtSm_¿ 21.

31˛8˛2021˛mw XobXnbnse 34˛-mw \º¿ Kk-‰n¬ (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`mKØn¬ t]Pv \º¿ 6952-˛¬ {Ia\º¿ 59 Bbn {]kn-≤-s∏-Sp-Ønb ]ckyØn¬
]tc -X -\mb “l¿jmZ v , sI. ]n.” F∂p≈Xv  “l¿jmZ v ,  ]n. sI.” F∂p Xncp -Øn -
hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿ _n1˛11163/2021. 2021 HIvtSm_¿ 21.

17˛8˛2021˛mw XobXnbnse 33˛-mw \º¿ Kk-‰n¬ (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`mKØn¬ t]Pv \º¿ 6622-˛¬ {Ia \º¿ 40 Bbn {]kn-≤-s∏-Sp-Ønb ]ckyØn¬
]tc-X-\mb ]md-°≠n Xml F∂-bmfpsS Ah-Im-in-I-fn¬ {Ia-\-º¿ 4 t\l Aeoa “aI≥”
F∂p≈Xv  “aIƒ” F∂p Xncp-Øn- hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(3)

\º¿ _n1˛10527/2021. 2021 HIvtSm_¿ 28.

31˛8˛2021˛mw XobXnbnse 34˛-mw \º¿ Kk-‰n¬ (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`mKØn¬ t]Pv \º¿ 6953˛¬ {Ia \º¿ 64 Bbn {]kn-≤-s∏-Sp-Ønb ]ckyØn¬
]tc-X-\mb \mb-°≥ s\√n-°p∂p-∑¬ al-ΩqZv F∂-h-cpsS Ah-Im-in-I-fn¬ {Ia-\-º¿ 5 apl-ΩZv
\nbm-k, F. ]n. F∂p≈Xv  “apl-ΩZv \nbm-kv, F. ]n.” F∂pw, {Ia \º¿ 6  amPn-Z, F. ]n.
“aI≥” F∂p-≈Xv “aIƒ” F∂pw Xncp-Øn- hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(4)

\º¿ _n1˛17395/2020. 2021 HIvtSm_¿ 28.

17˛8˛2021˛mw XobXnbnse 33˛-mw \º¿ Kk-‰n¬ (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`mKØn¬ t]Pv \º¿ 6630˛¬ {Ia \º¿ 7 Bbn {]kn-≤-s∏-Sp-Ønb ]ckyØn¬
]tc-X-bmb aS-°c Pm\In F∂-h-cpsS Ah-Im-in-I-fn¬ {Ia-\-º¿ 7 Sn. Fw. IrjvW F∂-h-cpsS
hb v “58” F∂p≈Xv “66” hb v F∂pw Xncp-Ønbpw Sn. Fw. Zo]vXn F∂-h-cpsS hb v 58
F∂p Iq´n tN¿Øpw ]ckyw Xncp-Øn- hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
IÆq¿. Xl-io¬Zm¿.

‘’
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-15948/2021 29-10-2021
 
 കണര താലകില   ചിറകല അംശം പഴാതി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റാബിയ െക,  െകാളപാല

ഹൗസ   എനവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ അബ ബി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    27-08-2021  -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:ബി1-16216/2021 02-11-2021
 
  കണര താലകില   ഇരിേവരി  അംശം  ഇരിേവരി  േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ പി,

കാർതിക വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ബിജ പി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-02-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബ ബി ഭരതാവ 65

2 തസലീം െക മകന 36

3 സമീറ െക മകള 35

4 മഹമദ ഫാറഖ െക മകന 35

5 അസറ െക മകള 31

6 മഹമദകഞി െക െക പിതാവ 75

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി എ ഭാര് 69

2 ബിജ പി മകന 46

3 വിന പി മകന 44

4 ബിേജായ പി മകന 42
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 1-15758/2021 26-10-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വി വതൻ  അഴീേകാട േനാർത് അംശം അഴീേകാട

േദശത് ശീപരം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന അനീഷമാർ പി , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    31-07-2012  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -15759/2021 26-10-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതാർ ടി,   അഴീേകാട േനാർത് അംശം,  അഴീേകാട

േദശത്  സി  പി  ഹൗസ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ഷൻഫർ സി പി , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-2021 -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:ബി1-15760/2021 26-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഷമ ടി ഭാര് 70

2 അനീഷമാർ പി മകന 53

3 സവിത ടി മകള 54

4 പിയ ടി മകള 49

5 െഷറിൻ  ടി മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഫിയത്  സി പി ഭാര് 64

2 ഷമീന സി പി മകള 40

3 ഷേനാദ  സി പി മകന 37

4 ഷൻഫർ സി പി മകന 34
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 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരൻ െക പി,   അഴീേകാട േനാർത് അംശം അഴീേകാട

്  േദശത്  കമൻ  ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള ൈറമ  ശിേഖഷ , , േബാധിപിച അേപക   ഇരിേവരി വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1-15761/2021 26-10-2021
 
 കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസഫ സി എച്,   അഴീേകാട േനാർത് അംശം അഴീേകാട

േദശത്  ൈബതൽ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള അഫത് െക പി , , േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-07-2016 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1-16215/2021 02-11-2021
 
  കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരൻ വി വി,   ഇരിേവരി  അംശം കണയനർ േദശത്

േവളാേരാട്  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്  സതി  സി  ,  ,  േബാധിപിച  അേപക  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2020 -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക വി ഭാരതി ഭാര് 75

2 രഞിത് െക വി മകന 58

3 സജിത് െക വി മകന 56

4 രജല  രേമഷ  ബാബ മകള 53

5 േരഷ ധേനഷ മകള 51

6 ൈറമ  ശിേഖഷ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറ െക പി ഭാര് 73

2 അഫത് െക പി മകള 58

3 സാഹിദ െക പി മകള 55

4 നൗഷാദ െക പി മകന 50

5 നജമത്  െക പി മകള 47

6 നർജഹാൻ െക പി മകള 53
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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 1-16213/2021 02-11-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ലകണൻ , പളികന് അംശം ചാലാട േദശത് മാമകാര

ൻ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള മഹിജ പി , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2021 -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 1-16212 / 2021 02-11-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക മീനാകി രാഘവൻ,   പളികന് അംശം പളികന് േദശത

്  അഴീേകാടൻ  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന എ സാന , , േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതി സി ഭാര് 64

2 സിമി സി മകള 32

3 സമജ സി മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹിജ  പി മകള 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ േശാഭ മകള 64

2 എ മധ മകന 61

3 എ സധ മകള 63

4 എ േജ്ാതി മകന 59

5 എ സാന മകന 53
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നമര:ബി 1-16211/2021 02-11-2021
 
  കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ചനേശഖരൻ,   പളികന് അംശം ചാലാട േദശത്

പാറകനി ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ധേനഷ പി  പി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-01-2012  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗമിനി പി പി ഭാര് 84

2 ദീപ പകാശൻ മകള 59

3 ധേനഷ പി പി മകന 56

4 പി സീന മകള 54

5 സിന പി മകള 51
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NOTICE

 
നമര:ബി 1-16210/2021 02-11-2021
 
 കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഘതമൻ െക,  പളികന് അംശം ചാലാട േദശത് കാവ്

നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് റീത  എ , , േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2021 -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:ബി1-16227/2021 02-11-2021
 
 കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വങണ രാഘവൻ,   എടകാട അംശം േതാടട േദശത് വങണ

ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള വി നനിനി , , േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-10-1997 -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 റീത  എ ഭാര് 58

2 കാവ്  എ മകള 22

3 അർജൻ രഘതമൻ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി നനിനി മകള 72

2 ജയശീ  രാഘവൻ മകള 61

3 ശീലത ജയചനൻ             (മരണെപട മകൻ ജയചനൻ വി
ആർ - ൻെറ  ഭാര് )

മകെന ഭാര് 61

4 േരാഹിത ജയചനൻ വങണ                   ടി
മകൻ

പൗതൻ 35

5 ടി ടി രശി                 (മരണെപട മകൻ വി ആർ അനിൽ -
ൻെറ ഭാര് )

മകെന ഭാര് 54

6 വി എ കിരൺ                            ടി              മകൻ പൗതൻ 33

7 വി എ അരൺ                            ടി                ടി പൗതൻ 23
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നമര:ബി1-16312/2021 02-11-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ അസീസ െക ടി,   അഞരകണി അംശം മാമ േദശത

് അൽ ഫലാഹ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന മഹമദ നസീഫ പി , , േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2021  -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 -1631/ 2021 02-11-2021
 
 കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ശശീനൻ,   അഞരകണി അംശം മരിേങരി േദശത്

ചാലകാരൻ  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്  പി  ഭാരതി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-12-2007 -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 -16310/2021 02-11-2021
 
  കണര താലകില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി പി നാരായണൻ,   അഞരകണി അംശം മാമ േദശത്

േകേളാത്  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ജിനിത് പി വി , , േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗദത് പി ഭാര് 48

2 മഹമദ നസീഫ പി മകന 27

3 മഹമദ ആദിൽ പി മകന 24

4 റൈമസ പി മകന 22

5 ആസിയ െക ടി മാതാവ 80

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി ഭാരതി ഭാര് 66

2 എൻ പി ഷമീർ മകന 48

3 സനീപ എൻ പി മകന 46
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ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1-16309/2021 02-11-2021
 
 കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ പി െക,   അഞരകണി അംശം മാമ േദശത് ശീപരം

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന അജിത് െക പി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-2021  -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. 

 
നമര:ബി1-16307/2021 02-11-2021
 
 കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പടികൽ രവീനൻ  അഞരകണി അംശം മരിേങരി േദശത

് ശീവിഹാർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് വസന ബി വി , , േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-09-2006 -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 ജിനിത് പി പി മകന 32

2 ജിസിന പി പി മകള 30

3 ടി െക സജാത ഭാര് 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല െക പി മകള 56

2 അജിത് െക പി മകന 55

3 അരൺ െക പി മകന 53

4 അനില െക പി മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസന ബി വി ഭാര് 67

2 സനിൽ ബി വി മകള 48

3 സവിന എം വി മകള 43

4 സീന എം വി മകള 41
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നമര:ബി 1 -16241/2021 02-11-2021
 
  കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമൻ െക,   േചേലാറ  അംശം  കാപാട  േദശത്

കരിയാടത് ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി എടകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    28-11-2007  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത െക മകള 51

2 പീത െക മകള 49

3 പേമാദ െക മകന 48

4 ജയേലഖ െക മകള 45

5 പജീഷ െക മകന 42

6 രേപഷ െക മകന 38
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 1 -16240/ 2021 02-11-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി ശീധരൻ ,  േചേലാറ അംശം കാപാട േദശത് ശീവിഹാ

ർ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     മകന ശീജിത് െക വി ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2021 -ല മരണെപടതായം

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- 16238/ 2021 02-11-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമണി  എം  പി  ,  മാടൽ അംശം മാടൽ േദശത് എം  പി

ഹൗസ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന ബിജ  എം  പി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2019  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -16236/ 2021 02-11-2021
 
 കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പശാന്  എം സി ,  കടമർ അംശം കടമർ േദശത് ജാനകി

നിവാസ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സനഷ ടി , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി  ആർ  ഇനിര ഭാര് 62

2 ശീജിത്  െക  വി മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന  എം പി മകള 51

2 ബിജ  എം പി മകന 47

3 ബീന  എം പി മകള 43

4 ഭാഗ് ലകി  എം പി മകള 39

30th November 2021Revenue Department15091
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വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2021 -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 -16458/ 2021 02-11-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസഫ  േകാചി പീടികയിൽ ,  കണർ - I  അംശം കണർ  കരാ

ർ േദശത് ൈബതൽ ൈഖർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന എം എസ   ഉമർ , , േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-01-2016 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -16451/ 2021 02-11-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബി  എ  ,  ചിറകൽ അംശം ചിറകൽ േദശത് കേലൻ

ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനഷ  ടി ഭാര് 35

2 ശീരാഗ പശാന് മകന 15

3 മാളവിക പശാന് മകള 11

4 പി  ജാനകി മാതാവ 73

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം എസ  സൈബദ ഭാര് 69

2 എം എസ   മഹമദ അശഫ മകന 55

3 എം എസ   ഉമർ മകന 53

4 എം എസ   ഖമറദീൻ മകന 49

5 എം എസ   അബദൾ റഷീദ മകന 48

6 എം എസ   സാദിഖ മകന 45

7 എം എസ   ഖയറനീസ മകള 43

8 ഷർമിന  പി എം                                 (മരണെപട മകൻ
ഉമർ ഫാറകിെന  ഭാര് )

മകെന ഭാര് 38

9 മഹമദ ഫിേനാസ പി എം                                ടി
മകൻ

പൗതൻ 13

10 മഹമദ ഫർസിൻ  പി എം                                ടി
ടി

പൗതൻ 8

11 സഫ  പി എം                                                  ടി
മകൾ

പൗതി 5
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സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള ആരതി എ , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-12-2019 -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 -16453/ 2021 02-11-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ എം പങജാകി ,  ചിറകൽ അംശം ചിറകൽ േദശത് ശീകഷ

ണ കപ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

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

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2018  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -16455/ 2021 02-11-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദ ബാേഭ  നിസാർ ,  കണർ - I അംശം കണർ കരാർ

േദശത്  ഷൻസ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഫൗസിയ പാറകൽ , ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആരതി  എ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈശലജകഷൻ െക മകള 63

2 സജാത  സി െക മകള 59

3 സനിൽ െക മകന 58

4 റസിൽ   െക മകന 53

5 അജിൽ കമാർ   െക മകന 51

6 ആതിര  െക               (മരണെപട മകൻ അനിൽകമാറിെന
മകൾ )

പൗതി 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

30th November 2021Revenue Department15093
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നമര:ബി 1 -16456/ 2021 02-11-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആരമൻ  പാറ  ,  കണർ  I - അംശം കണർ കരാർ േദശത

് മളിയിൽ  ചിറമൽ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന എ ശശിധരൻ , , േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

1 ഫൗസിയ പാറകൽ ഭാര് 52

2 ഷഹസിയ  പാറകൽ മകള 34

3 ഫാതിമ സേഹാദരി 60

4 ഹാരിസ സേഹാദരൻ 58

5 സമീറ സേഹാദരി 56

6 നാസിറ സേഹാദരി 52

7 ഷാകിറ സേഹാദരി 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ  ശശിധരൻ മകന 61

2 എ  വിമല മകള 56

3 െക അബിൻ                     (മരണെപട  മകൻ
അനിൽകമാറിെന മകൻ)

പൗതൻ 21

4 െക  അമൽ                                         ടി
ടി

പൗതൻ 21

5 ഉദയകമാർ  െക                (മരണെപട മകൻ ഉതമെന
മകൻ )

പൗതൻ 49

6 ഉജിത് കമാർ  െക                            ടി
ടി

പൗതൻ 47

7 ഉേജഷ കമാർ  െക                             ടി
ടി

പൗതൻ 44

8 ഉേമഷ കമാർ  െക                              ടി
ടി

പൗതൻ 40

9 ഉജിൻകമാർ  െക                                ടി
ടി

പൗതൻ 38
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 1 -16457/ 2021 02-11-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിദിക് ഒെടന വിട ,  കണർ  - I  അംശം കണർ കരാർ

േദശത്  ദാറൽ  റഹാൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള ഫാതിമതൽ സന  െക സി , , േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    20-06-2021  -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 1-16449/ 2021 02-11-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പകാശൻ പി ,  ചിറകൽ അംശം പഴാതി േദശത് ൈവശാഖ

നിലയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

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

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2021  -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 -16578/ 2021 02-11-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി തചൻ  , അഴീേകാട േനാർത് അംശം അഴീേകാട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഷീദ ഭാര് 50

2 െക സി മഹമദ ഇർഷാദ മകന 30

3 ഫാതിമതൽ സന െക സി മകള 27

4 മഹമദ ഇർഫാൻ െക സി മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത പി ഭാര് 52

2 ൈവശാഖ  പി മകന 26

3 നീത പി മകള 24

30th November 2021Revenue Department15095
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



്  േദശത് കനിയിൽ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന െക സധികമാർ , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-2017 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -16577/ 2021 09-11-2021
 
  കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി  പി   കാദർ  ,   കണാടിപറമ്   അംശം  പൂപി  േദശ

ത് വളവേചരി പീടികയിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന മഹമദ കഞി , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-1992 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -16539/ 2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിർമല ,  എളയാവർ അംശം കിഴതളി  േദശത് നിർമല

ഭവൻ വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന ൈഷജ േമാഹൻ എ സി ,  ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-1998 -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 പഷ മകള 62

2 െക സധികമാർ മകന 60

3 ടി  സജകമാരി മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന സി ഒ ഭാര് 68

2 ഹഫസത്  സി ഒ മകള 53

3 മഹമദകഞി മകന 52

4 കഞായിഷ സി ഒ മകള 48

5 അബദൾ കലാം  സി ഒ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ബി 1 -16443/ 2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക  ജേയനൻ ,  ചിറകൽ അംശം  പഴാതി േദശത് കകറയിൽ

 വീട   വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര്  സനില െക ,  ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2021  -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. 

 
നമര:ബി 1 -16450/ 2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതീഷ േഗാവിന് നായർ ,  ചിറകൽ അംശം ചിറകൽ േദശത

്  െതകിനിയിൽ  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മാതാവ ജാനകി അമ ടി ,  ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -16608/ 2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതവലി  ഐ വി ,  പാപിനിേശരി അംശം അേരാളി േദശത

് ുതിലയ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള ുതി ശീനിവാസൻ ഐ വി , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

1 ൈബജ േമാഹൻ എ സി മകന 46

2 ൈഷജ േമാഹൻ എ സി മകന 44

3 എ സി  േമാഹനൻ ഭരതാവ 86

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനില  െക ഭാര് 47

2 അനന  െക മകന 27

3 അനഘ   െക മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി അമ  ടി മാതാവ 84

2 രഞിനി ഭാര് 49

3 ചാന്നി  സതീശൻ നായർ മകന 28

4 നനിനി മകള 17
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മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ുതി  ശീനിവാസൻ   ഐ വി മകള 29
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-15736/2021 26-10-2021
 
 കണര താലകില പഴാതി അംശം പഴാതി േദശത് പഭാകർ സദൻ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയവലി

െക  പി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട സേഹാദരി െക പി കനകവലി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  07-06-2021-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: ബി1-15737/2021 26-10-2021
 
 കണര താലകില  മാവിലായി അംശം െചറമാവിലായി േദശത് താെഴവളപിലകണി ഹൗസ വീടിൽ താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  ആനനൻ ടി  വി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന ഷേനാജ ടി വി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-02-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15738/2021 26-10-2021
 
 കണര താലകില മാവിലായി അംശം െചറമാവിലായി േദശത് ൈഷജ നിവാസ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപാ

യ  േമാഹനൻ െക  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പി കനകവലി സേഹാദരി 84

2 െക പി പഭാകരൻ സേഹാദരൻ 76

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതി എം ഭാര് 66

2 ഷാജി ടി വി മകന 46

3 ഷേനാജ ടി വി മകന 43

4 ൈഷജ ടി വി മകന 39

30th November 2021Revenue Department15099
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് സി െക രമാവതി , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16378/2021 13-11-2021
 
  കണര  താലകില  എളയാവർ  അംശം  അതിരകം  േദശത്  പടതറകനിയിൽ  ഹൗസ വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  േവണ വി  ആർ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന വിജ വി വി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16379/2021 13-11-2021
 
 കണര താലകില എളയാവർ അംശം എളയാവർ േദശത് മഹസിന  മൻസിൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപാ

യ ആനർ മഹമദ എനയാളെട  അവകാശികൾക് വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന എം െക മദസിർ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  16-06-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി െക രമാവതി ഭാര് 57

2 സി െക ൈഷജ മകന 36

3 സി െക േഷാജ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസി വി വി മകള 43

2 വിജ വി വി മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം െക താഹിറ ഭാര് 51

2 എം െക മഹസിന മകള 31

3 എം െക നജല മകള 23

4 എം െക മദസിർ മകന 27
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നമര:ബി1-16380/2021 13-11-2021
 
  കണര താലകില  എളയാവർ അംശം മണയാട േദശത് കണതിൽ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

ആയിഷാബി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന മഹമദ റമീസ എം െക േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 06-07-2021-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:ബി1-16381/2021 13-11-2021
 
 കണര താലകില എളയാവർ അംശം മണയാട േദശത് േകാേയാടൻ ഹൗസ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപാ

യ  രതി  െക  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

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

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  30-12-2017-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര: ബി1-16383/2021 13-11-2021
 
  കണര  താലകില   എളയാവർ  അംശം  എളയാവർ  േദശത്  പതിയ  വീടിൽ  ഹൗസ  വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  പതലത് േഗാവിനൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് കമല പി വി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 12-10-2010-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ റമീസ എം െക മകന 37

2 മഹമദ ഷംസീർ എം െക മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയരാജൻ െക പി മകന 62

2 സധ െക പി മകള 53

3 ലത െക പി മകള 50

4 അജിത െക പി മകള 47

5 ശീജ െക പി മകള 46
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16384/2021 30-10-2021
 
 കണര താലകില  എളയാവർ അംശം മണയാട േദശത് കിഴകയിൽ ഹൗസ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

കിഴകയിൽ മാധവി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട സേഹാദരൻ േമാഹനൻ കിഴകയിൽ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    10-06-2013-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:ബി1-16385/2021 08-11-2021
 
 കണര താലകില  എളയാവർ അംശം മണയാട േദശത് കിഴേകയിൽ ഹൗസ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

 രവീനൻ െക  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ സേഹാദരൻ േമാഹനൻ കിഴകയിൽ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    06-02-2020-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമല പി വി ഭാര് 74

2 ശീലത പി വി മകള 58

3 ഗീത പി വി മകള 57

4 പീത പി വി മകള 56

5 അനിത പി വി മകള 50

6 സനിത പി വി മകള 48

7 ഉേമഷ പി വി മകന 45

8 നവ് സഹേദവൻ (മരണെപട മകൾ റീതയെട മകൾ) പൗതി 27

9 റിതിൻേദവ (മരണെപട മകൾ റീതയെട മകൻ) പൗതൻ 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനൻ കിഴകയിൽ സേഹാദരൻ 72

2 രഘനാഥ കിഴകയിൽ സേഹാദരൻ 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനൻ കിഴകയിൽ സേഹാദരൻ 72

2 രഘനാഥ കിഴകയിൽ സേഹാദരൻ 70
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-16441/2021 13-11-2021
 
  കണര താലകില ചിറകൽ അംശം ചിറകൽ േദശത് പാണൻ ഹൗസ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

സേരനൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്  േശാഭ വി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  15-10-2001-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര: ബി1-16442/2021 13-11-2021
 
  കണര താലകില ചിറകൽ അംശം  പഴാതി  േദശത്  ഹരിശീകനപറമത്  ഹൗസ വീടിൽ    താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ   എൻ സജയ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭരതാവ െക െക ഹരിദാസൻ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

06-08-2020-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16444/2021 13-11-2021
 
 കണര താലകില ചിറകൽ അംശം ചിറകൽ േദശത് അമതപരി വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷീല ക

െ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭ വി ഭാര് 57

2 നിമിത് െക മകന 35

3 നിത് െക മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക െക ഹരിദാസൻ ഭരതാവ 61

2 ഹിരൺ എൻ മകന 31

3 ഹിജിൻ െനലിേയാടൻ മകന 28
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പേരതയെട ഭരതാവ ബാലകഷൻ സി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 12-09-2021-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:ബി1-16445/2021 13-11-2021
 
 കണര താലകില ചിറകൽ അംശം ചിറകൽ േദശത് പതിയപരയിൽ ഹൗസ വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപാ

യ സേരഷ ബാബ പി പി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള വിദ്  പി  പി   േ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.   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:ബി1-16446/2021 03-11-2021
 
  കണര താലകില ചിറകൽ അംശം പഴാതി  േദശത് ശീദീപം  വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ടി  തങം

എനയാളെട അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ സേഹാദരൻ ദാേമാദരൻ ടി  േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 23-02-2020-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 ബാലകഷൻ സി ഭരതാവ 68

2 ശകിപസാദ സി മകന 34

3 മഹതി സി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള എം ഭാര് 53

2 വിേനഷ പി പി മകന 34

3 വിദ് പി പി മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദാേമാദരൻ ടി സേഹാദരൻ 70

2 തീണകര പതിനി സേഹാദരി 73

30th November 2021Revenue Department15105
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നമര:ബി1-16783/2021 13-11-2021
 
  കണര  താലകില  എളയാവർ  അംശം  മണയാട  േദശത്  േചലകപറമിൽ  ഹൗസ  വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ   ൈസനബ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന അബബകർ േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 01-09-2021-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബബകർ മകന 50

2 അബല നാസർ മകന 53

3 ആയിഷ സി പി മകള 52
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-15957/ 2021 02-11-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി അംശം പഴാതി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ  അരിപ ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ  മകള രജിത െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-02-1991-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16234/2021 02-11-2021
 
 കണര താലകില   കടമർ  അംശം  ആഡർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േരാഹിണി സി  വലിയ

വളപിൽ വീടിൽ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള പസീത വി സി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    03-05-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16233/2021 02-11-2021
 
 കണര താലകില   കടമർ അംശം കടമർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേഗഷ െക  കേചരിയത

്  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക തങം ഭാര് 79

2 രഹന േസാമൻ മകള 59

3 എ െക രാേഗഷ മകന 58

4 രജിത െക മകള 55

5 രസിത സേരഷ മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസീത വി സി മകള 56

2 ഹരിൻ കഷ       ( മരണെപട മകൻ സി സി രതീശൻ മകൻ ) പൗതൻ 5

30th November 2021Revenue Department15107
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ഷീബ എം  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16232/2021 02-11-2021
 
 കണര താലകില   എടകാട അംശം കറികകം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദവീടിൽ ദാസ  െക വ

ി  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ  ഭാര് േപമജ പി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-09-2021-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. 

 
നമര:ബി1-16228/2021 02-11-2021
 
 കണര താലകില   എടകാട അംശം എടകാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മകനൻ െക  െകാലൻറ

െ വളപിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ഷിനിൽ എ െക  േ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

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 ഷീബ എം ഭാര് 43

2 അഗിഷ െക മകള 22

3 അഭിനവ സേഗഷ െക മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമജ പി ഭാര് 62

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേകശിനി എ െക ഭാര് 61

2 േസാന എ െക മകള 44

3 ഷീന എ െക മകള 42

4 ഷിനിൽ എ െക മകന 34
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നമര:ബി1-16226/2021 02-11-2021
 
  കണര താലകില   എടകാട   അംശം   ചാലപടിഞാെറകര  േദശത്   താമസിചവരെവ   അനരിചേപായ

െപരമഠതിൽ ജാനകി  േശാണിമ വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശിയ്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന പകാശൻ പി എം  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

12-2007-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16224/2021 02-11-2021
 
 കണര താലകില  കണാടി പറമ് അംശം കണാടി പറമ് േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ മഹമദ െക

പാണയിൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന മഹമദ റാഷിദ െക എൻ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-04-2012-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16223/2021 02-11-2021
 
  കണര താലകില  കണാടി  പറമ്  അംശം  പുപി  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  താജദീൻ െക

എൻ  കണിയറകൽ നടവിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ  പിതാവ ലതീഫ ടി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട 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 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 പകാശൻ പി എം മകന 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞാമിന െക എൻ ഭാര് 52

2 മഹമദ റാഹിദ െക എൻ മകന 35

3 ആയിഷ െക എൻ മകള 33

30th November 2021Revenue Department15109
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This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



 
നമര:ബി1-16221/2021 02-11-2021
 
  കണര താലകില   കണാടിപറമ് അംശം  മാേതാടം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി എ പി

ആശാരികണി  പതിയ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് രജനി പി പി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

05-2017-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീനത് െക എൻ മാതാവ 45

2 ലതീഫ ടി പിതാവ 49

3 തസിമ െക എൻ സേഹാദരി 25

4 തസഫീന െക എൻ സേഹാദരി 22

5 മഹമദ തൻസീർ െക എൻ സേഹാദരൻ 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി എം മാതാവ 73

2 രജനി പി പി ഭാര് 43

3 വർഷ എ പി മകള 22

4 അഭിജിത എ പി മകന 20
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-16220/2021 02-11-2021
 
 കണര താലകില കണാടിപറമ് അംശം മാേതാടം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ മീനാകി 'അമ പി വി

കനമൽ  ചേനാത്  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന രാമകഷൻ പി വി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

08-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16219/2021 02-11-2021
 
  കണര താലകില   കണാടിപറമ്  അംശം പുപി  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പരേഷാതമൻ

എ  അനിത നിവാസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് രജനി െക  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ  നടതി വന റിേപാരടം   മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   06-08-2020-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:ബി1-16217/2021 02-11-2021
 
  കണര  താലകില    പഴാതി  അംശം   പഴാതി  േദശത്    താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക  േഗാവിനൻ

ശീേഗാവിനം  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ    ആവശ്തിന    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ  മകന അേശാകൻ െക േബാധിപിച  അേപക  ബനെപട വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപാലകഷൻ പി വി മകന 67

2 രാമകഷൻ പി വി മകന 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രജനി െക ഭാര് 56

2 ശില െക മകള 31

3 ശാവൺ െക മകന 26

30th November 2021Revenue Department15111
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ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16456/2021 02-11-2021
 
 കണര താലകില   പളികന് അംശം ചാലാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജനൻ എം  നിേവദ്ം

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള വിൻഷ എം  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന  റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   25-09-2021-ല

മരണെപടതായം   പേരതനെറ   നിയമനസത    അവകാശികളായി  താെഴ    പറയനവര   മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16464/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില  പളികന് അംശം ചാലാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദീപ പി സി  ചാേതാത

്  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ശീജ സി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ  നടതി വന  റിേപാരടം   മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2021-ല

മരണെപടതായം   പേരതനെറ   നിയമനസത   അവകാശികളായി   താെഴ   പറയനവര    മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീമതി പി ഭാര് 72

2 െക അനിൽകമാർ മകന 52

3 അനിത െക മകള 50

4 അേശാകൻ െക മകന 47

5 അജിത് െക മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹിനി െക ഭാര് 63

2 വിേജഷ എം മകന 37

3 വിൻഷ എം മകള 36

4 വിംഷ എം മകള 32
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നമര:ബി1-16463/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില  പളികന് അംശം പളികന് േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കാർത്ായനി എ  യ ക

െ  നിവാസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട  മകന അരയാകണി  രതീശൻ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ  ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  26-10-2020-ല

മരണെപടതായം    പേരതയെട   നിയമനസത   അവകാശികളായി   താെഴ   പറയനവര   മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16462/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില   കണർ-1 അംശം കണർ കരാർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കിഴേകനവിെട സിദിഖ

േറാഷി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന െക പി  റിയാസ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജ സി ഭാര് 56

2 നിമിത് പി സി മകന 33

3 നിത പി സി മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ രേമശൻ മകന 66

2 അരയാകണി രതീശൻ മകന 64

3 രാേജനൻ എ മകന 60

4 അേശാകൻ അരയാകണി മകന 56

5 ബിന രേമശൻ മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പി സഫിയ ഭാര് 64

2 െക പി സഫീർ മകന 38

3 െക പി റികാസ മകന 28

4 െക പി റിയാസ മകന 35

5 െക പി േറാഷിനി മകള 45
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നമര:ബി1-16460/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില   കണര-1 അംശം കണർ കരാർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഠതിൽ നിസാർ  ലല

ു മഹൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള നിഷാബി ടി എം   േബാധിപിച    അേപക   ബനെപട   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 08-04-2019-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:ബി1-16459/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില   കണര-1 അംശം കണർ കരാർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി കദീജ  കദീജാസ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട  മകന പി അബൾ ഗഫർ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം   പേരതയെട   നിയമനസത   അവകാശികളായി   താെഴ   പറയനവര   മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16612/2021 09-11-2021
 
  കണര താലകില   കണപരം അംശം  കണപരം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻ െക

കാകാമണി ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് സധ െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി വന  റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   09-01-2019-ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശൈഹബ ടി എം ഭാര് 57

2 നിഷാബി ടി എം മകള 34

3 മഹമദ അസീർ ടി എം മകന 32

4 ലലവ ടി എം മകള 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി പി മഹമദ അലി മകന 69

2 പി ജമീല മകള 63

3 പി അബൽ ഗഫർ മകന 60

4 പി മഹമദ താഹിർ മകന 57

5 പി ഫാതിമ മകള 52
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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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധ െക ഭാര് 61

2 അനീഷ െക മകന 43

3 ബിന െക മകള 41

4 സൗമ് െക മകള 36
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-16611/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില   കണപരം അംശം കണപരം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപാചപൻ ചാതനായർ

 േപാചപൻ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന ബാലകഷൻ കനിരികൽ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-12-2019-ല

മരണെപടതായം   പേരതനെറ   നിയമനസത   അവകാശികളായി   താെഴ   പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16528/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില  െചമിേലാട അംശം മിടാവിേലാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പഷജ െക െക

ഒതേയാത് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭരതാവ എ നാരായണൻ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-11-2018 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാണി കനിരികൽ ഭാര് 76

2 നാരായണൻ െക മകന 59

3 ബാലകഷൻ കനിരികൽ മകന 56

4 രവീനൻ കനിരികൽ മകന 53

5 മധ െക മകന 50

6 ലത െക മകള 48

7 ഗീത െക മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ നാരായണൻ ഭരതാവ 70

2 സജീഷ െക െക മകന 40

3 അനീഷ െക െക മകന 38

4 ഷിജിന െക െക മകള 36
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നമര:ബി1-16526/2021 09-11-2021
 
  കണര താലകില   മാവിലായി അംശം െപാതവാേചരി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ െക

േകാരേമത് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന വിേഗഷ െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി വന  റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-09-2020-ല

മരണെപടതായം   പേരതനെറ   നിയമനസത     അവകാശികളായി   താെഴ   പറയനവര   മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16525/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില   മാവിലായി അംശം  മാവിലായി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രമണി പി  കകറയി

ൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള ഗീത പി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം   മരണ സർടിഫികറം   പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-02-2021  -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:ബി1-16523/2021 09-11-2021
 
  കണര താലകില   മാവിലായി  അംശം മാവിലായി  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എ എം വാസനി

െപായിൽ  വീട  വീടിൽ    എനയാളെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ    ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള എ എം സശീല  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

12-2004-ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിേഗഷ െക മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത പി മകള 49

2 ഗിരീഷ കമാർ പി മകന 46

3 കഞികണൻ എം ഭരതാവ 77
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നമര:ബി1-16522/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില   മേകരി അംശം മേകരി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേഗഷ എം  മനേമത്  ഹൗസ

്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകള േസഹ എം  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന  റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2021-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി മാധവൻ നമ്ാർ ഭരതാവ 92

2 േവണേഗാപാലൻ എ എം മകന 61

3 എ എം സശീല മകള 60

4 എ എം സജാത മകള 58

5 സേരഷബാബ എ എം മകന 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സവർണ സി ഭാര് 40

2 േസഹ എം മകള 25

3 സ്ാധിഷ എം മകന 7
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Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 1 -16055/ 2021 01-11-2021
 
 കണര താലകില   പാപിനിേശരി അംശം അേരാളി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകി െക  കാരി ഹൗസ

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന രഞജിത് െക , ,  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ 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 -16056/ 2021 01-11-2021
 
 കണര താലകില   വലിയനര അംശം വലിയനർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി  തടപറമ്

ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന സകമാരൻ ടി െക , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-1984 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനയാൾ  മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -16058/ 2021 01-11-2021
 
 കണര താലകില   വലിയനര അംശം വാരം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസഫ െക  പളികണി

ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ആയിസകഞി പി െക , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-03-2000 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന െക മകള 38

2 രഞജിത് െക മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സകമാരൻ ടി െക മകന 66
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ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -16059/ 2021 01-11-2021
 
  കണര താലകില   വലിയനര അംശം വാരം  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചായാൻ േദവകി

േചായാൻ  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന െചായാൻ വതൻ , , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-12-2010  -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 -16060/ 2021 01-11-2021
 
  കണര താലകില   വലിയനര അംശം വലിയനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീമതി െക പി

തിരവാതിര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി െക ആയിസകഞി ഭാര് 60

2 മജീറ പി െക മകള 44

3 മഹസിൻ പി െക മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കൗസ സി മകള 89

2 ശാന സി മകള 81

3 മാലതി സി മകള 76

4 സേരാജിനി അമ മകള 75

5 സതി സി മകള 70

6 സി വനജ മകള 67

7 െചായാൻ വതൻ മകന 65

8 ഭാനമതി സി മകള 60

9 സനിൽബാബ സി മകന 58

10 പസന എ (മരണെപട മകൻ നാരായൻ മകൾ) പൗതി 60

11 വിലാസിനി െക (മരണെപട മകൻ സി പരേഷാതമൻ മകൾ) പൗതി 62

12 സതീശൻ െക   (       "          "            മകൻ ) പൗതൻ 60

13 സജീവൻ െക   (       "          "            മകൻ ) പൗതൻ 58

14 സത്ൻ െക    (       "          "            മകൻ ) പൗതൻ 54

15 ൈലജിത് സി െക (മരണെപട മകൻ സി രാജൻ മകൻ ) പൗതൻ 44

16 ൈഷനി സി െക    (      "     "     മകൾ ) പൗതി 40

17 ഷംന സി െക      (      "     "     മകൾ ) പൗതി 39
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സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള െക പി ഹംന , , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പി ഹംന മകള 51

2 െക പി സംന മകള 48

3 രഹ സേനാഷ മകള 41
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-16473/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില   അഴീേകാട സൗത് അംശം  അഴീേകാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ  മഞ

ു  വിഹാർ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ലീല എൻ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-04-2010  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16472/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില  എടകാട അംശം ചാല 12 കണി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സാംസൺ വാർഡ

ഗാർഡൻ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്  റത് സാംസൺ   േബാധിപിച  അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 25-11-2008-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16062/2021 01-11-2021
 
 കണര താലകില   വലിയനർ അംശം  വാരം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക നാരായണൻ  ഗീത

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള ഗീത െക  േബാധിപിച  അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന  റിേപാരടം   മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-12-2020-ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല എൻ ഭാര് 77

2 മേനാജ ചനൻ മകന 51

3 മഞ ചനൻ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റത് സാംസൺ ഭാര് 70

2 എലിസബത് മകള 44
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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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16064/2021 01-11-2021
 
  കണര താലകില   വലിയനർ അംശം വാരം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാറമൽ യേശാദ

വണിവളപിൽ  ഹൗസ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന െക ചനൻ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    26-12-2003-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:ബി1-16069/2021 01-11-2021
 
 കണര താലകില   െചമിേലാട അംശം ചാല േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി കഞിരാമൻ

കനിയിൽ  പീറകണി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് െക പി ശാരദ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

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

08-2009-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കൗസല് പി ഭാര് 84

2 ഗീത െക മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ പി മകള 87

2 നളിനി പി മകള 85

3 ലീല പി മകള 77

4 ചനൻ െക മകന 71

5 ലതിക പി         (മരണെപട മകൾ ശാന പി മകൾ ) പൗതി 58

6 ലതീശൻ പി                (ടി     മകൻ ) പൗതൻ 55

7 ഷീബ പി                  (ടി     മകൾ ) പൗതി 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ബി1-16070/2021 01-11-2021
 
 കണര താലകില  െചമിേലാട അംശം െകാേയാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സി െക നാരായണൻ

 കേലാതംകണി  ഹൗസ    എനയാളെട    അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് എം െക രാധ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

06-2018-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16061/2021 01-11-2021
 
 കണര താലകില  വലിയനര അംശം വലിയനർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അബറഹിം എൻ പി

സർവൽ  വില   വീടിൽ    എനയാളെട    അവകാശികൾക്    വിവിധ    ആവശ്തിന    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള സമിയ ഒ െക േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

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

05-2021-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് 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. 

 

1 െക പി ശാരദ ഭാര് 71

2 െക പി ജയശി മകള 52

3 െക പി ഗിരിജ മകള 50

4 െക പി വിജയൻ മകന 46

5 െക പി മേനാഹരൻ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം െക രാധ ഭാര് 65

2 സധീഷ ബാബ െക െക മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമിയ ഒ െക മകള 47

2 ഷൈഹബ ഓവിനകത് കമകകത് മകന 44

3 ഫാതിമ സറീൻ മഹമദ റഫീക് മകള 42

4 ഷംന മഹമദ ഫീല മകള 39
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NOTICE

 
നമര:ബി1-16590/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില  പാപിനിേശരി അംശം പാപിനിേശരി േദശത് ജനത് വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

അബദൽ സലാം േമചറ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന മലാലി മഹമദ സഹദ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    28-09-2021-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. 

 
നമര:ബി1-16587/2021 09-11-2021
 
  കണര  താലകില  പാപിനിേശരി  അംശം  പാപിനിേശരി  േദശത്  തനജ  മൻസിൽ  വീടിൽ    താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  എം  പി  ഉസമാൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന അബദൽ സാജിദ െക പി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

23-01-2004-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16586/2021 09-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹാജിറ അബൾസലാം ഭാര് 49

2 മലാലി മഹമദ സഹദ മകന 30

3 ഫാതിമത് സഹദിയ എം മകള 27

4 സഹല എം മകള 21

5 ഷഹിം മലാലി മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നൗഷാദ െക പി മകന 45

2 അബദൾ സാജിദ െക പി മകന 41

3 തനജാബി െക പി മകള 24

4 സൈലഖ െക പി ഭാര് 60
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 കണര താലകില പാപിനിേശരി അംശം േവളാപരം േദശത് സൗപർണിക വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒ

വി  േദവിയമ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള ഒ വി ഉഷ  േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-04-2020-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:ബി1-16585/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില പാപിനിേശരി അംശം പാപിനിേശരി േദശത് വി െക ഹൗസ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

േവേണകൻ  കഞിെമായീൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന ബഷീർ വി െക  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

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

2004-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16584/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില പാപിനിേശരി അംശം പാപിനിേശരി േദശത് തതി ഹൗസ വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

 തതി കഞിരാമൻ  എനയാളെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന ബിേനഷ ടി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   21-11-2005-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഒ വി ഉഷ മകള 61

2 ഒ വി അനിത മകള 56

3 ഒ വി റജില മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മജീദ വി െക മകന 54

2 ഖദീജ വി െക മകള 51

3 ആയിഷ വി െക മകള 48

4 ഇബാഹിംകടി വി െക മകന 46

5 ബഷീർ വി െക മകന 44

6 സമീറ വി െക മകള 40
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ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16583/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില  പാപിനിേശരി അംശം പാപിനിേശരി േദശത് െവളേതരി േതാടതിൽ ഹൗസ വീടിൽ  താമസിചവരവ

െ  അനരിചേപായ  കഷൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള വി  ടി  ൈഷജ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ

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

2009-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16582/2021 09-11-2021
 
  കണര താലകില  പാപിനിേശരി  അംശം  പാപിനിേശരി  േദശത്  എം  ബി  ടി  ഹൗസ വീടിൽ    താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  എം ബി ടി ബീഫാത എനയാളെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന എം ബി ടി ഹനീഫ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

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

1999-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കരികൻ വതല ഭാര് 71

2 ടി ബീന മകള 43

3 ടി ലീന മകള 41

4 ടി ബിേനഷ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി ടി മരളീധരൻ മകന 56

2 വി ടി രഞിത് കമാർ മകന 53

3 വി ടി ശീജ മകള 50

4 വി ടി ൈഷജ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ പി അബദൾ ഖാദർ ഭരതാവ 77

2 ഹനീഫ എം ബി ടി മകന 52
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നമര:ബി1-16581/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില  അഴീേകാട േനാർത് അംശം അഴിേകാട േദശത് മനേബത് ഹൗസ വീടിൽ   താമസിചവരവ

െ അനരിചേപായ  ഉണ രാഘവൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന പി പി രാേജഷ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

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

2005-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16580/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില  അഴീേകാട േനാർത് അംശം അഴീേകാട േദശത് അരിങളയൻ ഹൗസ വീടിൽ    താമസിചവരവ

െ  അനരിചേപായ   അരിങളയൻ  പങജാകൻ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ  ഭാര്  മാലിനി  െക  േബാധിപിച  അേപക

ബനെപട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 14-09-1998-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:ബി1-16579/2021 09-11-2021
 
  കണര താലകില അഴിേകാട േനാർത് അംശം അഴീേകാട േദശത് മടവെൻറകത് വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  റഖിയാബി  എം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന മജീബ എം േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി പി േരാഹിണി ഭാര് 81

2 പി പി രമണി മകള 59

3 പി പി രാഗിണി മകള 56

4 പി പി രഹന മകള 52

5 പി പി രാേജഷ മകന 49

6 പി പി വിേനഷ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാലിനി െക ഭാര് 53

2 ഷമിത് െക മകന 29

3 ഗീഷമ െക മകള 24
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മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നജീബ എം മകന 48

2 മജീബ എം മകന 46

30th November 2021Revenue Department15129
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-16072/2021 01-11-2021
 
 കണര താലകില   െചമിേലാട അംശം െകാേയാട  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ െക വി,

െകാലെന   വളപിൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകള സജിത െക വി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

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

01-2001  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15940/2021 29-10-2021
 
 കണര താലകില   ചിറകല അംശം പഴാതി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ േമാഹനൻ,  നാലമത

്  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന സിദാർത് എൻ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15941/2021 29-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈശലജ െക വി മകള 56

2 സജിത െക വി മകള 52

3 സനില െക വി മകള 49

4 നിഷ െക വി മകള 40

5 നനന െക വി (മരണെപട മകൾ സഹിജ െക വി-യെട മകൾ) പൗതി 17

6 നയന െക വി (മരണെപട മകൾ സഹിജ െക വി-യെട മകൾ) പൗതി 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനില പി ഭാര് 57

2 ൈജത നാലമത് മകള 32

3 സിദാർത് എൻ മകന 27
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 കണര താലകില   ചിറകല അംശം ചിറകൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക രാേജനൻ,  േകേളാത

്  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള നവ് െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15942/2021 24-10-2021
 
 കണര താലകില   ചിറകല അംശം ചിറകൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിദ്ാധരൻ െക,  കളതി

ൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന അമിത്  കളതിൽ േ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

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15943/2021 29-10-2021
 
 കണര താലകില   ചിറകല അംശം പഴാതി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദാനനൻ െക,  ശീസദനം

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് സൗദാമിനി സി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത ഇ െക ഭാര് 57

2 നവ് െക മകള 41

3 ദിവ് െക മകള 40

4 സന് െക മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജീന ഒ െക ഭാര് 51

2 ജിേതഷ കളതിൽ മകന 29

3 അമിത് കളതിൽ മകന 27

30th November 2021Revenue Department15131
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:ബി1-15944/2021 29-10-2021
 
 കണര താലകില   ചിറകല അംശം പഴാതി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മലിക രാമകഷൻ,  ചളക

ര വീട  വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള രമ് ആർ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ   23-09-2014  -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:ബി1-15945/2021 29-10-2021
 
 കണര താലകില   ചിറകല അംശം പഴാതി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി പി ഉമർ,  സി പി ഹൗസ

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പി പി നവാസ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2021 -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:ബി1-15946/2021 29-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗദാമിനി സി ഭാര് 67

2 സലിൻ െക മകന 38

3 സംന െക മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ് ആർ മകള 40

2 രാജീവൻ ആർ മകന 42

3 ദിവ് ആർ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി പി സൈബദ ഭാര് 55

2 പി പി റിയാസ മകന 40

3 പി പി റഹീമ മകള 39

4 പി പി നവാസ മകന 37

5 പി പി ആരിഫ മകള 34
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 കണര താലകില   ചിറകല അംശം ചിറകൽ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമ പി,  കൗസഭം വീടിൽ

 എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട സേഹാദരി രതവലി പി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹജൻ പി സേഹാദരൻ 80

2 രതവലി പി സേഹാദരി 72

3 സാവിതി പി സേഹാദരി 69

4 പഭാവതി പി സേഹാദരി 66

5 േമാഹനൻ പി സേഹാദരൻ 62
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 1 -16468/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അണാെകാടൻ  കഷൻ ,   അഴീേകാട സൗത് അംശം

അഴീേകാട  േദശത്  അണാെകാടൻ  ഹൗസ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ഉേമശൻ  എ , , േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    13-11-2011  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -16469/ 2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചേനാത് ബാലൻ നമ്ാർ ,  അഴീേകാട സൗത് അംശ

ം  അഴീേകാട  േദശത്  ചേനാത്  ഹൗസ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന രതീഷ ബാബ പി ഐ , , േബാധിപിച

അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി എ ഭാര് 87

2 രേമശൻ എ മകന 63

3 ഗേണശൻ എ മകന 60

4 േപമജ എ മകള 57

5 ഹരി അണാെകാടൻ മകന 54

6 ഉേമശൻ  എ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി പി ഐ ഭാര് 76

2 ശാലിനി പി ഐ മകള 54

3 സനില പി ഐ മകള 52

4 ഷീല പി ഐ മകള 49
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നമര:ബി 1 -16538/ 2021 06-11-2021
 
  കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാമള  ടി  എം  ,   മേണരി  അംശം  ഏചർ  േദശത്

പണാരവളപിൽ  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള ടി എം വിനിഷ , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -16537/ 2021 06-11-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ കാർത്ായനി  , അഞരകണി  അംശം മാമ  േദശത്

കാപാടൻകണി   ഹൗസ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന പേമാദ എ , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2021 -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:ബി 1 -16536/ 2021 06-11-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െവങപറ  കനതർ രാജൻ,   അഞരകണി അംശം മാമ

5 രതീഷ ബാബ പി ഐ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി എം വിനീഷ മകന 32

2 ടി എം വിനിഷ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനിക  എ മകള -

2 പകാശൻ എ മകന -

3 പസൺ                                     (മരണെപട  മകൻ
പദീപെന മകൻ )

പൗതൻ -

4 പമിൽ                                                ടി
ടി

പൗതൻ -

5 ൈശലജ മകള -

6 പേമാദ   എ മകന -

7 പസീത എ മകള -

8 ബിന എ മകള -
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േദശത് കരിയിൽ  ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന പേശാഭ    ചേനാത്  , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

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

08-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -16535/ 2021 06-11-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക രാജരതം ,  പഴാതി അംശം പഴാതി േദശത്   രമ

നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് മേനാരമ പി െക , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-02-2021  -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 -16534/ 2021 06-11-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ എ ,  പഴാതി അംശം പഴാതി േദശത് അരിങളയൻ

ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര്  എ പസന ,  ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2017  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാമിനി  സി ഭാര് 67

2 പേശാഭ   ചേനാത് മകന 38

3 നവ്  സി മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേനാരമ  പി െക ഭാര് 67

2 രമ്  ഷമിൽ മകള 38

3 സൗമ് എം െക മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ  പസന ഭാര് 54
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2 എ  പജിേലഷ മകന 34

3 എ  പസൺ മകന 32
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 1 -15036/ 2021 26-10-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷ കണിൽ പരയിൽ  ,  എളയാവർ അംശം െചാവ

േദശത്  റഷിദാസ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    സാഹിദ എസ  എം , , േബാധിപിച അേപക   എടകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16 -11 - 2020 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1-15762/ 2021 26-10-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സഫിയത്  , അഴീേകാട േനാർത് അംശം അഴീേകാട

് േദശത് കടപറത് കത്  ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട ഭരതാവ െക ഹസൻ , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2021 -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 -15763/ 2021 26-10-2021
 
  കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പണാകൻ  മകനൻ  ,  അഴീേകാട േനാർത്  അംശം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ  ഷബീർ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ഹസൻ ഭരതാവ 69

2 റസീന ഷകർ മകള 46

3 ൈഫസൽ െക മകന 44

4 െക ഹസീന മകള 42

5 നസീറ െക മകള 40

6 െക ഫാസിൽ മകന 30
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അഴീേകാട േദശത് പി എം നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സി വനജ , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2008 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -15764/ 2021 26-10-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമർകടി െക വി ,  അഴീേകാട േനാർത് അംശം അഴീേകാട

്  േദശത് ഉൈമറ മൻസിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് െക പി മറിയം , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-11-2018 -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 -15765/ 2021 26-10-2021
 
  കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീനാകി ചേനാത്,    അഴിേകാട േനാർത് അംശം

അഴിേകാട  േദശത്  ചേനാത്  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന അനിൽകമാർ ചേനാത് , , േബാധിപിച

അേപക  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-09-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി വനജ ഭാര് 73

2 പി മേനാജകമാർ മകന 50

3 പി ഷാജി മകന 48

4 പി ഷഹിജ മകള 45

5 പി ഷീജ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പി  മറിയം ഭാര് 52

2 െക പി   ഉൈമറ മകള 30

3 െക പി   മസററ മകള 27

4 െക പി  സഹദ മകന 21
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നമര:ബി 1 -15767/ 2021 26-10-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനി  െക വി ,  കല്ാേശരി  അംശം ഇരിണാവ േദശത് കാവില

െ  വളപിൽ  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന സജീവൻ കാകാടി , , േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -15768/ 2021 26-10-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ തരതിയത്  , കല്ാേശരി  അംശം കല്ാേശരി

േദശത് തരതിയത് ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന മേനാജകമാർ  ടി ,  ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി കഞിരാമൻ ഭരതാവ 94

2 സജാത സി മകള 60

3 ജലജ  സി മകള 57

4 അനിൽകമാർ ചേനാത് മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജീവൻ കാകാടി മകന 49

2 സജിത െക മകള 46

3 സജിത് െക മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി  സി ഭാര് 70

2 മേനാജകമാർ ടി മകന 46

3 സരിത ടി മകള 42

4 മേനഷ  ടി മകന 39

5 വിജിഷ െക                                   (മരണെപട മകൾ
സവിത ടി  യെട  മകൾ )

പൗതി 32

6 വിബിന  െക
ടി                      ടി

പൗതി 26
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നമര:ബി 1 -15740/ 2021 26-10-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി  സശീല ,  മാവിലായി അംശം െചറമാവിലായി  േദശത്

ദിലീപ സദനം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന െക വി  ദിലീപ കമാർ , , േ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

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  ലീനകമാരി മകള 61

2 െക വി  ദിലീപകമാർ മകന 59

3 െക വി  കഷേവണി മകള 56
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നമര:ബി1-15754/2021 26-10-2021
 
 കണര താലകില   മേകരി അംശം മണലർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം െകായിലിയത്

അശഫ മൻസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് റഖിയ െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2017  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഖിയ െക ഭാര് 67

2 അഷറഫ െക മകന 47

3 കടതിൽ മസഫ മകന 43

4 സാജിദ കടതിൽ മകന 41

5 റഹത് െക മകള 38

6 അനത് െക മകള 34

7 ഫാതിമ െക മകള 33

8 അബൾ സലാം െക മകന 32

9 നിസാമദീൻ െക മകന 27
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NOTICE

 
നമര:ബി 1 -15741/ 2021 26-10-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി അമ  എം എം  ,  മാവിലായി അംശം മാവിലായി

േദശത് കാവിെലവീടിൽ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന വതലൻ എം എം , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

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

05-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -15742/ 2021 26-10-2021
 
 കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാടികാലിൽ  മകനൻ,   എടകാട അംശം എടകാട േദശത്

പടനയിൽ  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന പേജാഷ െക പി , , േ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 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 ഭാർഗവി  എം എം മകള 66

2 വനജ  എം എം മകള 63

3 വതലൻ  എം എം മകന 58

4 അനിത  എം എം മകള 55

5 േശാഭന  എം എം മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതി െക ഭാര് 64

2 പേജാദ  െക പി മകന 37

3 പേജാഷ  െക പി മകന 34

4 പജല  െക പി മകള 32
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നമര:ബി 1 -15745/ 2021 26-10-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നബീസ  െക വി ,  വലിയനർ  അംശം വാരം  േദശത് കിളച

ച  വളപിൽ  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള റാബിയ  െക വി , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2021 -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:ബി 1 -15746/ 2021 26-10-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എൽ  അബദൽ  സതാർ ,  വലിയനർ  അംശം വാരം

േദശത് കണിയാങണി ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ഇർഷാദ  െക െക , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

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

08-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -15747/ 2021 26-10-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മടതില   ഹംസ ,  വലിയനർ  അംശം വലിയനർ  േദശത്

മടതില   ഹൗസ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ഹാഷിർ വി വി , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബദൾ കാദർ െക വി മകന 59

2 ആസിയ  െക വി മകള 51

3 റാബിയ  െക വി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇർഷാദ  െക െക മകന 28

2 മഹമദ അൻസിൽ െക െക മകന 24

3 മഹമദ ഇജാസ  െക െക മകന 19

4 മഹമദ  ജാബിർ  െക െക മകന 18

5 മഹമദ സിറാജദീൻ  െക െക മകന 15
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ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -15748/ 2021 26-10-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ ചാലിൽ ,  വലിയനർ  അംശം വാരം  േദശത്

ദാറൽ റഹമ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മകന ഷബീർ എ ,  ,  േ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

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -15750/ 2021 26-10-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ ടി,   വലിയനർ  അംശം വാരം േദശത് തടിച

ി  ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ബബിലാഷ   സി , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി വി  ൈമമനത് ഭാര് 51

2 ഹാഷിർ  വി വി മകന 33

3 അബദൾ ഹസീബ  വി വി മകന 28

4 ഹസന  വി വി മകള 23

5 മഹമദ അമീർ  വി വി മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ  എ ഭാര് 57

2 സജിന  എ മകള 41

3 സബീന  എ മകള 39

4 ഷംസീർ  എ മകന 37

5 ഷബീർ  എ മകന 33

6 മഹമദ നബീൽ  എ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലതിക  സി ഭാര് 57

2 ബബിലാഷ   സി മകന 37
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നമര: ബി 1 - 15751/ 2021 26-10-2021
 
  കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  െക  രാഘവൻ,   മേകരി   അംശം മണലർ േദശത

്  കഞിേകാേറാത്   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ശീേജഷ  എം സി , , േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2015 -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. 

 

3 ബിേജഷ  സി മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നളിനി  എം ഭാര് 75

2 ഷീജ  എം മകള 51

3 രാേഗഷ  എം സി മകന 49

4 ശീേജഷ  എം സി മകന 45
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 1 -15770/ 2021 26-10-2021
 
 കണര താലകില   കാഞിേരാട അംശം തലമണ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈബജ എം  മാധവ

ം ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സബിത ൈബജ , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-10-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -15772/ 2021 26-10-2021
 
 കണര താലകില   കാഞിേരാട അംശം കാഞിേരാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനനൻ െക

കഞിൻ വളപിൽ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള അനിഷ എ , , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സബിത ൈബജ ഭാര് 38

2 ആദിത് ൈബജ മകന 16

3 േനഹ ൈബജ മകള 7

4 ലീല എം മാതാവ 69

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിഷ എ മകള 38

2 സജാത എ ഭാര് 60

3 അജിത എ മകള 40

4 അമത എ മകള 39
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നമര:ബി1-16466/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില   പളികന് അംശം ചാലാട േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസലീന  േതാമസ  ഷമി

ൽ നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ േതാമസ െക വി   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-11-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16533/2021 06-11-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി അംശം പഴാതി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അതഅബദൽ ഹമീദ  പി പ

ി  ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മകന സലാം െപാടിപതിയപരയിൽ    േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-

07-1999  -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 േതാമസ െക വി ഭരതാവ 72

2 ഷാജി െമേനാസ മകള 46

3 ഷമീല കരിചിലി േതാമസ മകന 44

4 ൈഷജ െക ടി മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െപാടിപരയിൽ ഷരീഫ മകള 62

2 സലീം െപാടിപരയിൽ മകന 61

3 പി പി ഖാലിദ മകന 59

4 സലാം െപാടിപതിയപരയിൽ മകന 54

5 ഫാതിമ പി പി മകള 50

6 റഷീദ പി പി മകള 48

7 സഹറ പി പി മകള 43
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നമര:ബി 1-16532/2021 06-11-2021
 
 കണര താലകില   കാഞിേരാട അംശം തലമണ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാലികണി പാഞ

പകണി ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന പകണി കരണാകരൻ   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  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

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16531/2021 06-11-2021
 
 കണര താലകില   കാഞിേരാട അംശം പറവർ  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ  പാറകൽ

ചാലികണി  വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള ഖദീജ പാറകൽ   േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2021 -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:ബി1-15755/2021 26-10-2021
 
 കണര താലകില   മേകരി അംശം മേകരി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ദാേമാദരൻ നമ്ാർ  തഷാ

ര  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

8 അബൽ ജബാർ െപാടിപരയിൽ മകന 42

9 താഹിർ പി പി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പകണി കരണാകരൻ മകന 66

2 സേലാചന മകള 61

3 ജയരാജൻ മകന 60

4 അേശാകൻ മകന 57

5 അജയൻ മകന 53

6 േപമരാജൻ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ പാറകൽ മകള 55

2 മഹമദ പാറകൽ മകന 56

3 ആയിഷ പാറകൽ മകള 52

4 അഷറഫ പാറകൽ മകന 46
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സർടിഫികറിനായി   മേകരി വിേലജില   പേരതനെറ മകള സിതാര ടി വി , , േബാധിപിച അേപക   മേകരി വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15756/2021 26-10-2021
 
  കണര താലകില   അഴീേകാട േനാരത്  അംശം അഴീേകാട േദശത്     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

ൈതവളപിൽ അബൾ ഖാദർ  കാകടവൻപതിയപരയിൽ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള െക പി ൈമമന  േബാധിപിച അേപക

ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-01-1997  -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:ബി1-15757/2021 26-10-2021
 
 കണര താലകില   അഴീേകാട േനാരത്  അംശം അഴീേകാട   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിതാനനൻ

പടമാടമൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ലത െക   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   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

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 ഗൗരി ടി വി ഭാര് 74

2 സിതാര ടി വി മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പി ആയിഷ അഹമദകഞി മകള 58

2 െക പി ജമീല മകള 56

3 െക പി ൈമമന മകള 54

4 െക പി അബദറഹിമാൻ മകന 53

5 െക പി സഫറ മകള 51

6 െക പി അബൾ സതാർ മകന 47

7 െക പി ൈലലാബി മകള 45
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നമര:ബി1-16471/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില   അഴീേകാട സൗത് അംശം അഴീേകാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നബീസ ക

െ പി  കീലത് പതിയപരയിൽ  വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള സൗജത് െക പി േബാ  ധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

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

10-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16470/2021 09-11-2021
 
  കണര താലകില   അഴീേകാട  സൗത്    അംശം  അഴീേകാട  േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

തായപറത്   രാഘവൻ   തായപറത്   ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന പേമാദ െക  േബാധിപിച അേപക

ബനെപട 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 ലത െക ഭാര് 48

2 നിധീഷ പി എം മകന 29

3 റിനീഷ പി എം മകന 27

4 റീഷ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സായിദ െക പി മകള 55

2 സൗജത് െക പി മകള 53

3 െജയസത്  െക പി മകള 49

4 മനീർ െക പി മകന 48

5 സനീർ െക പി മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസന െക മകള 60

2 പദീപകമാർ െക മകന 59

3 േപമജ െക മകള 58

4 പേമാദ െക മകന 56

30th November 2021Revenue Department15151
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നമര:ബി1-16223/2021 02-11-2021
 
  കണര താലകില   കണാടിപറമ്   അംശം പുപി  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  താജദീൻ െക

എൻ  കണിയറകൽ നടവിൽ വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ പിതാവ ലതീഫ ടി   േബാധിപിച അേപക ബനെപട  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 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:ബി1-16052/2021 01-11-2021
 
 കണര താലകില   പാപിനിേശരിഅംശം പാപിനിേശരി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിബി വി െക

വി  െക ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പാപിനിേശരി  വിേലജില    പേരതയെട  സേഹാദരി  റസിയ  വി  െക   േബാധിപിച  അേപക

പാപിനിേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-07-2021  -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. 

5 പേശാഭ െക മകന 53

6 പസനകമാർ െക മകന 50

7 മഹിജ എം എൻ  (മരണെപട മകൻ പകാശൻ െക- യെട
ഭാര്)

മകെന ഭാര് 59

8 നിയത എം ടി   (മരണെപട മകൻ പകാശൻ െക- യെട
മകൾ)

പൗതി 30

9 നിഹാൻ എം ടി   (മരണെപട മകൻ പകാശൻ െക- യെട
മകൻ)

പൗതൻ 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീനത് െക എൻ മാതാവ 45

2 ലതീഫ ടി പിതാവ 49

3 തസീമ െക എൻ സേഹാദരി 25

4 തസഫീന െക എൻ സേഹാദരി 22

5 മഹമദ തൻസീർ െക എൻ സേഹാദരൻ 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾ സലാം യ െക സേഹാദരൻ 50

2 മഹമദ കഞി യ െക സേഹാദരൻ 42

3 റസിയ വി െക സേഹാദരി 52
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-15773 / 2021 26-10-2021
 
 കണര താലകില   കാഞിേരാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണൻ പണികർ  തലമണ േദശത്

പാേറാതംചാൽ  േദശത്  പാേറാതംചാൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞിേരാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാമകഷൻ െക

ടി , , േബാധിപിച അേപക   കാഞിേരാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-12-2010  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15774 / 2021 26-10-2021
 
 കണര താലകില   കാഞിേരാട അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈതകണി കഷൻ.  തലമണ േദശത

് ൈതകണി ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ചേനാത് സൗമിനി , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2008  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15739/ 2021 26-10-2021
 
 കണര താലകില   മാവിലായി അംശം താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എ അെസയിനാർ , െചറമാവിലായി

േദശത്  സൈലഖ  മൻസിൽ  ,  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാമകഷൻ െക ടി മകന 74

2 െപാനണി എൻ മകള 70

3 മേനാഹരി എൻ മകള 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചേനാത് സൗമിനി ഭാര് 60

2 സേജഷ പി മകന 37

3 സനിത പി മകന 35
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഫൗസിയ ടി , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2006 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫൗസിയ ടി ഭാര് 55

2 ഫസീല ടി മകള 40

3 ബൽകീസ ടി മകള 38

4 ശമിന ടി മകള 34

5 മബീസ തിരമംഗലത് മകന 36

6 മഫീദ തിരമംഗലത് മകന 29

7 അൻസീർ ടി മകന 27
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