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NOTICE

 
നമര:ബി1-17618/2021 30-11-2021
 
 കണര താലകില കടമർ അംശം കടമർ േദശത് ആശാരി വളപിൽ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമിത

ര ഓതിയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന വിജിത് ഒ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  21-11-2020-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17658/2021 30-11-2021
 
 കണര താലകില  കല്ാേശരി അംശം േകാലത് വയൽ േദശത് വനാവൻ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

രനിൽ രവീനൻ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മാതാവ ശാരദ െക വി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  10-09-2021-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:ബി1-17659/2021 30-11-2021
 
  കണര  താലകില   കല്ാേശരി  അംശം  കല്ാേശരി  േദശത്  മണകാത്  ഹൗസ  വീടിൽ    താമസിചവരെവ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന ഒ മകന 49

2 വിജിത് ഒ മകന 47

3 അതൽ െക (മരണെപട മകൻ വിേനാദ കമാർ മകൻ) - 22

4 വനന െക  (മരണെപട മകൻ വിേനാദ കമാർ മകൾ) - 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ െക വി മാതാവ 59

2 പിയ സി െക ഭാര് 30

3 ആർദ രനിൽ മകള 7

4 ആരഷ രനിൽ മകന 7

21st December 2021Revenue Department18043
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അനരിചേപായ  എം  ചനൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് പഷവലി െക  േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 11-05-2019-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17660/2021 30-11-2021
 
  കണര താലകില കല്ാേശരി  അംശം  കല്ാേശരി  േദശത്  തപായി  കാപാടൻ ഹൗസ വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  സഹേദവൻ  ടി  െക  എനയാളെട   അവകാശികൾ  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ സേഹാദരൻ സേനാഷ ടി െക േബാധിപിച അേപക  ബനെപട

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

23-07-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17665/2021 30-11-2021
 
 കണര താലകില വലിയനർ അംശം വാരം േദശത് കാവംചാൽ ഹൗസ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ട

ി  ശശിധരൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

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

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  22-09-2009-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷവലി െക ഭാര് 66

2 സീമ എം മകള 43

3 സീന എം മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സവിത ടി െക സേഹാദരി 52

2 സേനാഷ ടി െക സേഹാദരൻ 49

3 സനിത ടി െക സേഹാദരി 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി സി െക ഭാര് 67
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നമര:ബി1-17666/2021 30-11-2021
 
  കണര  താലകില   വലിയനർ  അംശം  വലിയനർ  േദശത്  കിഴകയിൽ  ഹൗസ  വീടിൽ     താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  േരാഹിണി സി വി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന രാജീവൻ സി വി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ

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

2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17667/2021 30-11-2021
 
 കണര താലകില വലിയനർ അംശം വാരം േദശത് ബർകത് മൻസിൽ വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

എ അബറഹിമാൻ കടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന അൻവർ വി പി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  19-03-2020-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. 

 

2 മേനാജ ടി വി മകന 46

3 മനീഷ ടി വി മകന 44

4 വിേനഷ ടി വി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പദീപ കമാർ േഗാവിനൻ നമ്ാർ മകന 60

2 സി വി ഗിരിജ മകള 51

3 സജീവൻ സി വി മകന 50

4 രാജീവൻ സി വി മകന 47

5 ജലജ സി വി മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സകീന വി പി മകള 66

2 ഖദീജ വലിയ പീടികകണി മകള 62

3 വി പി സഫിയ മകള 60

4 അബദൾ സതാർ വി പി മകന 57

5 മസഊദ വി പി മകന 54

6 വി പി റഖിയ മകള 52

7 അൻവർ വി പി മകന 50
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നമര:ബി1-17668/2021 30-11-2021
 
  കണര താലകില  വലിയനർ  അംശം  വലിയനർ  േദശത്  അരയാകണി  ഹൗസ വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ അരയാകണി േരാഹിണി  എനയാളെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന ശശിധരൻ എ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-04-

1988-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:ബി1-17669/2021 30-11-2021
 
  കണര  താലകില   വലിയനർ  അംശം  വലിയനർ  േദശത്  രയരങണി  ഹൗസ  വീടിൽ    താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ   രാജൻ  ആർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഭാര് സതി പി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  30-03-2021-ല

മരണെപടതായം  നിയമനസത 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:ബി1-17670/2021 30-11-2021
 
 കണര താലകില  വലിയനർ അംശം വാരം േദശത് അറാഫത്  മൻസിൽ  വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപാ

യ  അഹമദ വി പി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് മറിയമ വി എ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  10-08-2019-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ എ മകള 62

2 ഭാനമതി എ മകള 61

3 ശശിധരൻ എ മകന 59

4 േശാഭന എ മകള 56

5 രേമശൻ എ മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതി പി ഭാര് 65

2 സിജ പി മകന 33

3 സിംന പി മകള 30
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ള 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 മറിയമ വി എ ഭാര് 58

2 വി എ അർഷാദ മകന 43

3 സബീന അൻവർ മകള 41

4 ഹസീന വി എ മകള 34

5 മഹമദ ശരീഫ വി എ മകന 36

6 ഹാജറ വി എ മകള 25
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 1 -17366/ 2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില   അഴീേകാട േനാരത് അംശം ചാൽ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിവാകരൻ എ

അരീകര ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് രമ എം , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2021  -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 -17653/ 2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില   അഴീേകാട േനാരത് അംശം അഴീകൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേമഷ െക

 േകേളാത്  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഷാജ എം , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -17345/ 2021 24-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ എം ഭാര് 57

2 ദിവ് എ എം മകള 39

3 ദിലീഷ എ മകന 36

4 ദിൽന എ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാജ എം ഭാര് 40

2 അനഘ െക മകള 20

3 അനരാഗ െക മകന 17

4 േശാഭന െക മാതാവ 59
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 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ കരാർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി ദിലീപ കമാർ

പശാനി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ദീപ ഡി നായക , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -17346/ 2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ കരാർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേലാചന സി

സേനഹദീപ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള ലീന െക , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-11-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -17814/ 2021 01-12-2021
 
 കണര താലകില   കണര രണ് അംശം കാനതർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ബീബി  ഫിൻസ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന ഫർഹാദ പി , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദീപ ഡി നായക ഭാര് 60

2 വിക േനഷ ഡി നായക മകന 33

3 അഞലി ഡി നായക മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീന െക മകള 60

2 കകറകൽ ശീശൻ മകന 58

3 കകറകൽ ശീജിത് മകന 56

4 സജിത് കകറകൽ മകന 54

5 െക അജിത് മകന 52

6 െക ഷാജിത് മകന 50

21st December 2021Revenue Department18049
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This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



 
നമര:ബി 1 -17751/ 2021 01-12-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി അംശം പഴാതി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െക ശിവറാം  േപംസായ

നിലയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് േപമലത ശിവറാം , ,  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-01-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -17752/ 2021 01-12-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി അംശം പഴാതി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ െക  കകാടൻ

ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് സീന യ , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് 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 -17811/ 2021 01-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നൗഷാദ പി മകന 57

2 ഫർഹാദ പി മകന 54

3 ഇർഷാദ പി മകന 50

4 നിഷാദ പി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമലത ശിവറാം ഭാര് 76

2 അനിത് കമാർ വി െക മകന 56

3 ദീപക കമാർ വി െക മകന 53

4 േദവിപിയ ശീജിത് മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീന യ ഭാര് 55

2 നിതിൻ െക േമാഹനൻ മകന 32

3 നിമിഷ േമാഹനൻ െക മകള 28

18050 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 കണര താലകില   കണര രണ് അംശം കാനതർ േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനി ലത ജയകമാർ

 ഓഷ്ൻ പാർക് അപാർട്െമൻറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള േസാണിത െഷറീഷ , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

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. 

 
നമര:ബി 1 -17810/ 2021 01-12-2021
 
 കണര താലകില   കണരരണ് അംശം കാനതർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി മധരൻ  പപൻ ഹൗസ

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് വിജി പി , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -17753/ 2021 01-12-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി അംശം പഴാതി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ വി വസനൻ  രാജശീ വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 പേരതനെറ ഭാര് രാജലകി എം , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-09-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസാണിത െഷറീഷ മകള 45

2 കലപന  കലാട് മകള 51

3 സഞയ ജയകമാർ കലാട് മകന 52

4 അവിനാഷ ജയകമാർ കലാട് മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജി പി ഭാര് 53

2 രാേജഷ പി മകന 34

3 വീണ പി മകള 31

4 വിേജഷ പി മകന 29

5 ജേയസ പി മകന 27

6 അജിത് പി മകന 24
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ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജലകി എം ഭാര് 70

2 സരജ എം മകന 44

3 അനരഞ് എം മകന 42

4 രാജകമൽ എം മകന 40
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-17673/2021 30-11-2021
 
 കണര താലകില വലിയനർ അംശം വാരം േദശത് കരിമിൽ ഹൗസ വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി

മേനാഹരൻ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള കാവ് െക േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  17-05-2021-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:ബി1-17674/2021 30-11-2021
 
  കണര താലകില  വലിയനർ അംശം  വലിയനർ േദശത്  വലിയവളപിൽ  ഹൗസ വീടിൽ    താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  പനിേയാട് നാരായണൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് െകാലേറാത് ശാരദ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 20-06-

2002-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമാനസത 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:ബി1-17675/2021 30-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള െക ഭാര് 62

2 കാവ് െക മകള 23

3 ശരത് െക മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ െകാലേറാത് ഭാര് 75

2 െകാലേറാത് ൈഷന മകള 45

3 െകാലേറാത് സജിത് മകന 43

4 െകാലേറാത് സഗീഷ മകന 37

5 െകാലേറാത് ൈഷനി മകള 36
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 കണര താലകില  വലിയനർ അംശം വലിയനർ േദശത് ശീഷ നിവാസ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

പതിയാണി സദാനനൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ഓമന എം  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   27-07-2016-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:ബി1-17677/2021 30-11-2021
 
 കണര താലകില വലിയനർ അംശം വാരം േദശത് ൈബതസഫ വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ക

െ അൈസനാർ ഹാജി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന തസലിം പി സി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   31-01-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17680/2021 30-11-2021
 
 കണര താലകില പളികന് അംശം ചാലാട േദശത് കസൻറ വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി ബ

ി  മഹമദലി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന ശബീറലി ബി െക േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  26-10-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന എം ഭാര് 64

2 ശീജിത് എം മകന 48

3 ശീേജഷ മഞകണി മകന 45

4 ശീകാന് എം മകന 43

5 ശീരപ എം മകന 40

6 ശീഷ എം മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി സി ഖദീജ ഭാര് 51

2 പി സി ഷംസിയ മകള 36

3 പി സി തസലീമ മകള 31

4 പി സി തസലിം മകന 26
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17681/2021 30-11-2021
 
  കണര താലകില കണർ-II  അംശം  കാനതർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കേലൻ കല്ാണി

എനയാളെട   അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന വതൻ െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 13-03-2015-ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമാനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനയാൾ  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:ബി1-17682/2021 30-11-2021
 
 കണര താലകില പളികന് അംശം ചാലാട േദശത് സാഹിദ മൻസിൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

അശഫ സി എച്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ

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

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  24-03-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബി െക ഹഫസത് ഭാര് 62

2 മൻസർ അലി ബടകണി മകന 42

3 ബി െക റഹത് മകള 39

4 ശബീറലി ബി െക മകന 36

5 ബി െക നസറത് മകള 34

6 ബി െക ഹബീബ മകള 32

7 ഹസീന ഷഫീർ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതൻ െക മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫർസാന സി െക ഭാര് 36

2 ജവാദ െഷറിൻ മകള 19

3 ലല അഷന മകള 15

4 മഹമദ യാസീൻ സി െക മകന 12

5 മറിയം സി എച് മാതാവ 80

21st December 2021Revenue Department18055
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നമര:ബി1-17373/2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില അഞരകണി അംശം മാമ േദശത് തരശിയിൽ ഹൗസ വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

എ ഗംഗാധരൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ഗീത ടി സി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  05-09-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര 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:ബി1-17374/2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില   അഞരകണി അംശം മാമ േദശത് എണാളി ഹൗസ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

എണാളി കഷൻ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് പിലാകണി നനിനി േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  01-02-2015-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര 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:ബി1-17594/2021 24-11-2021
 
  കണര താലകില  അഴീേകാട സൗത് അംശം അഴിേകാട േദശത് നരികടി ഹൗസ വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  നരികടി  ലകി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന രവീനൻ എൻ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 25-07-

2009-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത ടി സി ഭാര് 57

2 ൈബജ ടി സി മകന 35

3 സജി ടി സി മകന 31

4 യേശാദ എ മാതാവ 83

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പിലാകണി നനിനി ഭാര് 71

2 കതീഷ ഇ പി മകന 41

3 റിജീഷ ഇ പി മകന 39

4 ഷിൽന ഇ പി മകള 37
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 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 ഇനിര എം മകള 64

2 രവീനൻ എൻ മകന 63

3 പദീപൻ എൻ മകന 61

21st December 2021Revenue Department18057
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 1 -17812/ 2021 01-12-2021
 
 കണര താലകില   കണര രണ് അംശം ചാലാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിമല െക പി  കഷണ ക

പ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള വനന െക പി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-07-2021 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -17813/ 2021 01-12-2021
 
 കണര താലകില   കണര രണ് അംശം കാനതർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒേണൻ രാധ  െനേലര

ി ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന ഒ പേമാദ കമാർ , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2019 -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 -17822/ 2021 01-12-2021
 
 കണര താലകില   കണപരം അംശം കയറിൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം മധസദനൻ  നിരിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വനന െക പി മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഒ പസന മകള 67

2 ഒ പദീപ കമാർ മകന 65

3 ഒ േപമജ മകള 62

4 ഒ പേമാദ കമാർ മകന 59

5 ഒ പസീദ കമാർ മകന 56

6 പശാന് കമാർ മകന 54

7 ഒ പജല മകള 52
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ൻ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ജയ എം , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -17821/ 2021 01-12-2021
 
 കണര താലകില   കണപരം അംശം കണപരം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലീമ െകാവപറത

് പതിയ പരയിൽ  ആയിഷ മൻസിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന അബദൾ നാസർ െക പി , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-11-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -17820/ 2021 01-12-2021
 
 കണര താലകില   കണപരം അംശം കണപരം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ചനൻ  പളിപത്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി എം മാതാവ 76

2 ജയ എം ഭാര് 44

3 മാനസ എം മകള 21

4 നനന എം മകള 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹാജി പി വി മഹമദ കഞി ഭരതാവ 93

2 അബദൾ സലാം െക പി മകന 67

3 അബദൾ കലാം െക പി മകന 65

4 ആയിഷാബി െക പി മകള 64

5 അബദൾ ഗഫർ െക പി മകന 59

6 അബദൾ സതാർ െക പി മകന 56

7 അബസത് ദാവദ െക പി മകള 55

8 അബദൾ നാസർ െക പി മകന 51

9 അബദൾ ലതീഫ െക പി മകന 48

10 മാരിയതൽ ഖിബതിയ മകള 45

11 ജൈബരിയത് െമായത സകറിയ മകള 41
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സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് േശാഭ ചനൻ , ,  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2015 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -17819/ 2021 01-12-2021
 
  കണര താലകില   കണപരം അംശം കണപരം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മകനൻ െചരിചൽ

അരിവിരതി ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് അരിവിരതി സതി , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-04-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -17553/ 2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില   ചിറകല അംശം ചിറകൽ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ ടി പി  പസന

നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന െക വി പശാന് കമാർ , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-2021 -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 പാഞാലി മാതാവ 85

2 േശാഭ ചനൻ ഭാര് 60

3 െഷചിൻ എസ ചനൻ മകന 34

4 െഷചിത എസ ചനൻ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അരിവിരതി സതി ഭാര് 66

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക വി പസന കമാരി മകള 67

2 െക വി പദീപ കമാർ മകന 61

3 െക വി പശാന് കമാർ മകന 60
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നമര:ബി 1 -17351/ 2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ കരാർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമാടി സജീവൻ

 അമാടി ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് സനില സി , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2021  -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 -17367/ 2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില   അഴീേകാട േനാരത് അംശം അഴീേകാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരൻ

 െചമിണിയൻ  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് പി പി ശാരദ , , േ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:ബി 1 -17368/ 2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില   അഴീേകാട േനാരത് അംശം അഴീേകാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എം

ബാലകഷൻ  െകാവമൽ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള ബിന ബാലകഷൻ , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനില സി ഭാര് 43

2 ഹരിത സജീവൻ മകള 27

3 ലാൽകഷണ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി പി ശാരദ ഭാര് 71

2 സി അേജഷ മകന 49

3 സി രാേജഷ മകന 47

4 സി അജിത് മകന 45
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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 തങം ഭാര് 73

2 ബിന ബാലകഷൻ മകള 52

3 ൈഷജ ബാലകഷൻ മകള 51

4 സന് ബാലകഷൻ മകള 48

5 െക പി വന മകള 42

6 െക പി അനപമ മകള 38
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-17352/2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില   േചേലാറ അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ പി വി,  േചേലാറ േദശത് പതിയ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന െക സധീഷ , ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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:ബി1-17361/2021 24-11-2021
 
  കണര താലകില   പളികന്  അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  േപമരാജൻ,   ചാലാട േദശത

് സഷമാലയം വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളികന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഷമ ആർ െക േബാധിപിച അേപക   പളികന് 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ജാനകി ഭാര് 76

2 െക സജാത മകള 55

3 െക സനിത മകള 48

4 െക ൈഷബ മകള 45

5 െക സധീഷ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഷമ ആർ െക ഭാര് 56

2 േമഘ പി മകള 37

3 വർഷ പി മകള 33

4 ആകാശ പി മകന 27

5 ഭാർഗവി പി വി മാതാവ 82
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നമര:ബി1-17359/2021 24-11-2021
 
  കണര താലകില   പളികന് അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക ശീമതി,   പളികന് േദശ

ം ശീനിലയം വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട മകന സജിത് െക  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-10-2019  -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 -6053/2019 24-11-2021
 
  കണര താലകില   എടകാട അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  പരേഷാതമൻ  േതാടട  േദശം

സമാജവാദി  േകാളനി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള പി മിനി ,  ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-12-2014 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-14468/2021 29-11-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീേജഷ െതഴകിൽ പളിയിലാണി , െചാവ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അേശാകൻ കലേങാട മകന 69

2 സതീരതം െക മകള 67

3 രാധാകഷൻ എം െക മകന 64

4 സധീർ െക മകന 61

5 േജ്ാതി െക മകള 58

6 സജിത് െക മകന 56

7 സമ എം െക മകള 54

8 സനില െക മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി മിനി മകള 43

2 ബിബിൻ പി ( മരണെപട മകൻ ബിജ പി യെട മകൻ ) പൗതൻ 24

3 പബിൻ പി ( മരണെപട മകൻ ബിജ പി യെട മകൻ ) പൗതൻ 23

4 ബിേജഷ പി ( മരണെപട മകൻ ബിജ പി യെട മകൻ ) പൗതൻ 22

5 ബിബീഷ പി ( മരണെപട മകൻ ബിജ പി യെട മകൻ ) പൗതൻ 20

6 ബിജില പി ( മരണെപട മകൻ ബിജ പി യെട മകൾ ) പൗതി 18
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വ േദശം ഹരികപ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മാതാവ പതാവതി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17595/ 2021 26-11-2021
 
  കണര താലകില   അഴീേകാട സൗത് അംശം താമസിചവരെവ അനരിചേപായ     ഭാസരൻ നമ്ാർ എം ,

അഴീേകാട േദശം കഷ തളസി വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള മഹിമ പി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17596/2021 26-11-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ          മഹമദ ബഷീർ  പി  ,   കണർ കരാ

ർ േദശം ഫബിനാർ വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന മഹമദ നജാദ ബഷീർ പി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    12-09-2021 -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 െമബല കാബ് അസാന ഭാര് 38

2 ഐശ്ര് ശീേജഷ മകള 5

3 ആശ െല െമബല ശീേജഷ മകള 4 മാസം

4 പതാവതി മാതാവ 73

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല പി ഭാര് 83

2 മണിലാൽ പി മകന 54

3 പി ജയലകി മകള 53

4 മഹിമ പി മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ബി1-17597/ 2021 26-11-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ നൗഷാദ,  കണർ കരാർ േദശം

റാഹ  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന അഫാബ മസാൻ , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17598/2021 26-11-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒമൻറവിട സൈബർ  കണർ കരാർ േദശ

ം സഹനാസ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന മഹമദ സാബിർ സൈബർ സി എച് , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    11-10-2021 -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:ബി1-17599/2021 26-11-2021
 

1 ഫാതിമ ബഷീർ പി ഭാര് 52

2 ഫസിനി നർമഹമദ മകള 34

3 മഹമദ ബിദാർ ബഷീർ പി മകന 28

4 മഹമദ നിഹാദ ബഷീർ പി മകന 25

5 മഹമദ നജാദ ബഷീർ പി മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റാഷിദ ഭാര് 45

2 ആയിഷ ഫിദ മകള 26

3 അഫാബ മസാൻ മകന 25

4 ഐറ നഫീസ മകള 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ സഫർ മകന 37

2 മഹമദ സാബിർ സൈബർ സി എച് മകന 35

3 സഹാന ഷമി സി എച് മകള 34

4 സഹറ സൈബർ സി എച് മകള 30

5 മഹമദ സമീർ സൈബർ സി എച് മകന 29
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 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷമീം സി എച്  കണർ കരാർ േദശം

സഹനാസ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന മഹമദ സാബിർ സൈബർ സി എച് , ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

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

04-2015  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ സഫർ മകന 37

2 മഹമദ സാബിർ സൈബർ സി എച് മകന 35

3 സഹന ഷമി സി എച് മകള 35

4 സഹറ സൈബർ സി എച് മകള 30

5 മഹമദ സമീർ സൈബർ സി എച് മകന 29

6 സൈലഖ മാതാവ 76
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-17600/2021 26-11-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജബിരിയത് തർകിെൻറവിെട , കണർ

കരാർ  േദശം  ജബിസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട ഭരതാവ റാസിക് മഹമദ കഞി , , േബാധിപിച അേപക  വിേലജ

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

03-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17602/2021 26-11-2021
 
 കണര താലകില   പാപിനിേശരി അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിൽകമാർ  ടി പി , പാപിനിേശരി േദശ

ം ശീേദവി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന വിഷ എസ നമ്ാർ , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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:ബി1-17603/2021 26-11-2021
 
  കണര താലകില   പാപിനിേശരി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഷറഫ കാരകളം സൈലമാൻ ,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ ജാസിം തർകിൻറവിട മകന 24

2 സിഷാൻ റാസിക് തർകിൻറവിട മകന 23

3 ഫാരിസ റാസിക് തർകിൻറവിട മകന 18

4 റാസിക് മഹമദ കഞി ഭരതാവ 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ ഇ ഭാര് 48

2 സര് എസ നമ്ാർ മകള 21

3 വിഷ എസ നമ്ാർ മകന 19
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പാപിനിേശരി  േദശം  വലിയ  കണതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള ഫാതിമതൽ നിഷ ഫർഹ    വി െക

േബാധിപിച  അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി-17604/2021 28-11-2021
 
 കണര താലകില   പാപിനിേശരി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാദർകടി   െക പി , പാപിനിേശരി േദശ

ം െനസ് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന സംഗീർ ടി പി പി , ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-2021  -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:ബി1-16382/2021 30-11-2021
 
 കണര താലകില   എളയാവര അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ആർ അമാള അമ  എളയാവർ േദശ

ം േമെലചാലിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള എം ആർ സതിേദവി , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന    15-02-2007  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പവീണ വി െക ഭാര് 42

2 ഫാതിമതൽ നിഷ ഫർഹ വി െക മകള 25

3 വലിയകണതിൽ മഹമദ ആദിൽ മകന 23

4 മഹമദ സാലിം വി െക മകന 20

5 വലിയകണതിൽ മഹമദ ൈകസ മകന 17

6 മികദാദ വലിയകണതിൽ മകന 14

7 നഫീസതൽ മിസരിയ മകള 11

8 മഹമദ സാബിഹ രിഫാഹി മകന 8

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീനത് ടി പി പി ഭാര് 64

2 സംഗീര ടി പി പി മകന 42
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17302/2021 30-11-2021
 
 കണര താലകില   കല്ാേശരി അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി , കല്ാേശരി േദശം ദിലാറ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകള േലഖ േമാഹനൻ പി വി  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17605/2021 30-11-2021
 
 കണര താലകില   പാപിനിേശരി അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യസഫ കനംപറത് , അേരാളി േദശ

ം  കടിപളീരകത്  ഹൗസ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

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

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2021 -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 എം ആർ സകന് മകള 62

2 എം ആർ സതിേദവി മകള 51

3 എം ആർ ബാബ മകന 49

4 എം ആർ ഗിരീശൻ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രവികമാർ പി വി ഭരതാവ 75

2 േലഖ േമാഹനൻ പി വി മകള 48

3 ഹരിലാൽ പി വി മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹനത് കടിപളീരകത് ഭാര് 27

2 അബൾ അസീസ മകന 7

3 സബല മറിയം മകള 4

4 മഹമദ മകന 2

5 കമാൽ പിതാവ 71

6 മറിയം മാതാവ 61
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-17527/2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില   വലിയനര അംശം വാരം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാേയാടൻ  മസതഫ,

േകാേയാടൻ  ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള പി െക ഫൗസിയ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2013 -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:ബി1-17349/2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക രാഘവ കറപ്,

അഞജലി  വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ  ഭാര് ഗൗരി   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2021  -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:ബി1-16066/2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില   വലിയനര അംശം വലിയനർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയരാജൻ വി െക,

ശീകഷണ നിവാസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി െക കഞിപാത ഭാര് 73

2 പി െക താഹിറ മകള 48

3 പി െക സലീം മകന 42

4 പി െക ഫൗസിയ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗൗരി ഭാര് 73

2 ബീന രാജകമാർ മകള 52

3 മീന രാഘവൻ മകള 50
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സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്  ആശ ജയരാജൻ   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2021 -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:ബി1-17330/2021 24-11-2021
 
  കണര താലകില   മഴപിലങാട അംശം മഴപിലങാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണിയലത്

വിശാലാകി,  ഇളമിലായി  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന ഷജിത് എം   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-

02-2013  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17337/2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില   മേണരി അംശം ഏചർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകൻ െക എം, തമന

വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

    പേരതനെറ ഭാര് ഷംന എം വി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആശ ജയരാജൻ ഭാര് 65

2 ജിഷ നിഷാന് മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ എം മകള 56

2 ൈഷനി എം മകള 50

3 ഷജിത് എം മകന 48

4 ബിന എം മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷംന എം വി ഭാര് 48

2 അഷന അേശാക മകള 25
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നമര:ബി1-17336/2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില   മേകരി അംശം മണലർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ പി,  ഇലത

് കനമം ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് പി പങജാകി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17348/2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ കരാർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾലാല ക

െ വി, ലാല മൻസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ സേഹാദരി സൽമ െക വി   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2010 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17339/2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില   കാഞിേരാട അംശം കാഞിേരാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി പി ബീകടി,

ദാരൽ സലാം വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന അബളകടി സി പി   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2012 -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

3 ഏക  അേശാക മകള 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി പങജാകി ഭാര് 63

2 ഇ െക പവീഷ മകന 33

3 പജിഷ ഇ െക മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസബ െക വി മാതാവ 54

2 ഷഹതാജി െക വി സേഹാദരി 41

3 സൽമ െക വി സേഹാദരി 37
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബളകടി സി പി മകന 67

2 െമായത സി പി മകന 62

3 മഹമദ റഫീഖ സി പി മകന 52

4 മഹമദ ഫാഹിദ സി പി മകന 38

5 സാജിദ സി പി  (മരണെപട മകൾ സൈബദ സി പി-യെട
മകൻ)

പൗതൻ 40

6 മഹമദ സാബിർ സി പി  (മരണെപട മകൾ സൈബദ സി പി-
യെട മകൻ)

പൗതൻ 38

7 അസീമ സി പി (മരണെപട മകൾ സൈബദ സി പി-യെട
മകൾ)

പൗതി 35

8 സമയ സി പി (മരണെപട മകൾ സൈബദ സി പി-യെട
മകൾ)

പൗതി 32

9 ഷാകിർ സി പി  (മരണെപട മകൾ സൈബദ സി പി-യെട
മകൻ)

പൗതൻ 30
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-17592/2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില  അഴീേകാട സൗത് അംശം അഴീേകാട േദശത് മാർതാങണി ഹൗസ വീടിൽ   താമസിചവരവ

െ  അനരിചേപായ   ലളിത  എം  എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന അമിത് എം  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

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

2018-ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശിയായി   താെഴ  പറയനയാൾ  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:ബി1-17593/2021 24-11-2021
 
  കണര  താലകില   അഴീേകാട  സൗത്  അംശം  അഴീേകാട  േദശത്  ശിവേതജസ  വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  െക  സജീവൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് റീത ടി വി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  04-12-2011-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര 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:ബി1-17554/2021 24-11-2021
 
  കണര  താലകില    ചിറകൽ  അംശം  ചിറകൽ  േദശത്  െകായിേലരിയൻ  ഹൗസ  വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ   ബാലൻ  െക  എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ശീജ എ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിത് എം മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റീത ടി വി ഭാര് 51

2 ഹദ് െക മകള 22

3 േതജസ െക മകന 18
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മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17370/2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില   അഴീേകാട േനാർത് അംശം അഴീേകാട േദശത് കരയപാത് ഹൗസ വീടിൽ   താമസിചവരവ

െ അനരിചേപായ  െക വി ജനാർദനൻ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്  േകാമളം  െക  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-08-

2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമാനസത  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:ബി1-17442/2021 24-11-2021
 
  കണര  താലകില   അഞരകണി  അംശം  മാമ  േദശത്  മീതെലപത്  ഹൗസ  വീടിൽ    താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  പതകടി പാർവതി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള എം പി നളിനി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

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

08-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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:ബി1-17372/2021 24-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജ എ ഭാര് 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകാമളം െക ഭാര് 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം പി നളിനി മകള 66

2 എം പി ഗംഗാധരൻ മകന 74

3 എം പി വനജ മകള 62
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  കണര താലകില  അഞരകണി അംശം മാമ േദശത് രമ്ാ നിവാസ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

പവിതൻ  എം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

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

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  22-06-2018-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര 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:ബി1-17364/2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില  അഴിേകാട േനാർത് അംശം അഴീേകാട േദശത് തടതിൽ ഹൗസ വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  തടതിൽ ചനമതി എന ചനമതി നേമാലൻ   എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള ലത എൻ  േബാധിപിച അേപക

ബനെപട  വിേലജ  ഓഫീസര  മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന    08-08-2021-ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശിയായി   താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17347/2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില കണർ-I അംശം ഉരവചാൽ േദശത് സകതം വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അസമാബി

ഇ വി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട ഭരതാവ അബദൾ മജീദ പി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 27-01-2020-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകാമള െക െക ഭാര് 59

2 രമ് െക െക മകള 39

3 േരഷ െക െക മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത എൻ മകള 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബദൾ മജീദ പി ഭരതാവ 73

2 മഹമദ ഷഹനാസ ഇ വി മകന 47
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നമര:ബി1-17550/2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില  ചിറകൽ അംശം  പഴാതി േദശത് േപാതികൽ ഹൗസ വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

 കമല  പി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന പശാന് പി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  13-01-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര 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. 

 

3 റിഷാദ ഇ വി മകന 45

4 മഹമദ ഷഫീഖ മകന 42

5 അഹമദ ഹിഷാം ഇ വി മകന 41

6 മഹസിന അബദൾ മജീദ മകള 28

7 സഹറ ഇ വി മാതാവ 86

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പീത പി മകള 50

2 പീജ പി മകള 48

3 പശാന് പി മകന 46

4 അരൺരാജ പി  (മരണെപട മകൻ പകാശ കമാർ പി യെട
മകൻ)
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-17607/2021 30-11-2021
 
 കണര താലകില   കല്ാേശരി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഈരായി പാകൻ രവീനൻ  കല്ാേശരി

േദശം ഇ പി ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന രാേഗഷ ഇ പി , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-1994  -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:ബി1-17608/2021 30-11-2021
 
 കണര താലകില   പാപിനിേശരി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാണി  അേരാളി േദശം പഞത് ഹൗസ

്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട സേഹാദരൻ പി ഉണികഷൻ , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-1992 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17609/2021 30-11-2021
 
 കണര താലകില   പാപിനിേശരി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ബാലകഷൻ  അേരാളി േദശം

കണംേബത് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് രമണി െക , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസന പി ഭാര് 67

2 േതജസ ഇ പി മകന 40

3 രഹില ഇ പി മകള 38

4 രാേഗഷ ഇ പി മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉണികഷൻ പി സേഹാദരൻ 65

2 ശാന പി സേഹാദരി 67
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വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി-17610/2021 30-11-2021
 
  കണര താലകില   അഞരകണി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പളങൽ മാധവി    മാമ േദശം

തചേറാൻ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള ആറാംകണതിൽ നാരായണി , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2002 -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:ബി1-17612/2021 30-11-2021
 
 കണര താലകില   കടമര അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യമന െക െക  ആഡർ േദശം സി പി ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

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

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമണി െക ഭാര് 62

2 ഷാജി െക മകന 43

3 ഷജന കണേമത് മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആറാംകണതിൽ നാരായണി മകള 78

2 ൈഷമ പി വി   ( മരണെപട മകൻ തചേറാൻ നാരായണെൻറ
മകൾ )

പൗതി 49

3 കൗസല് എ മകള 70

4 ടി രാജൻ മകന 69

5 രാജമ ടി മകള 66

6 രേമശൻ തചേറാൻ മകന 65

7 രാജി ടി മകള 62
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നമര:ബി1-17614/2021 30-11-2021
 
 കണര താലകില   കടമര അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരീശൻ സി വി  കടമർ േദശം ചീപിലാട്

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള ആതിര സി വി , ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-03-2021  -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 സജി സി പി മകന 52

2 സജി സി പി മകള 50

3 സജ സി പി മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ േബബി എ ഭാര് 51

2 ആതിര സി വി മകള 25

3 ആദർശ സി വി മകന 23
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-17342/2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില   കണപരം അംശം കണപരം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജനാർദനൻ പി വി,

തത്മസി വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്  െക േകാമളവലി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-06-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17332/2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില   എടകാട അംശം കണർ കരാർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിപിൻ കേനാത്,

കേനാത് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ പിതാവ കേനാത് പവിതൻ   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17343/2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില   കണപരം അംശം കണപരം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാടകാരൻ കകാടി

കമാരൻ,   െകാറിയാൽ  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി        പേരതനെറ  മകന വിനയകമാർ  കതിരമൽ  േബാധിപിച  അേപക

ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-09-2015  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക േകാമളവലി ഭാര് 68

2 സനീപ ജനാർദനൻ മകന 46

3 ശഭ ജനാർദനൻ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി പഷപലത മാതാവ 59
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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:ബി1-17350/2021 24-11-2021
 
  കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ കരാർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി  െക ഉമർ

, സൈലഖ മൻസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന മഹമദ റാഫി തകര േ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:ബി1-17344/2021 24-11-2021
 
  കണര താലകില   കല്ാേശരിഅംശം കല്ാേശരി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാറമൽ വീടിൽ

പങജവലി,  ഇലത് വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ ഇലത് വീടിൽ ചനൻ   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

04-2013  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാർഗവി കതിരമൽ ഭാര് 60

2 വിനയകമാർ കതിരമൽ മകന 40

3 വിപിൻകമാർ കതിരമൽ മകന 36

4 വിനീതകമാർ കതിരമൽ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ റാഫി തകര മകന 55

2 സൗജത് തകര മകള 53

3 ടി െക റജീന മകള 43

4 മഹമദ  റജീർ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇലത് വീടിൽ ചനൻ ഭരതാവ 64

2 നവ് ചനൻ ഐ വി മകള 31
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നമര:ബി1-17363/2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില   അഴീേകാട േനാരത്അംശം അഴീേകാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം പി

േരവതി,   േരവതി  നിവാസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വിേലജില   പേരതയെട മകള എം പി മീറ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട

വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    07-10-2019  -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:ബി1-17360/2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില   പളികന് അംശം ചാലാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി അനനൻ,  ബാബാ

നിവാസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള കഷണലത  ടി പി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2012 -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:ബി1-17338/2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില   മേണരി  അംശം    മേണരി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ എ  കനംപറത

്  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്     വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മകന സഭാഷ എ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം പി ബീന മകള 63

2 എം പി മീറ മകള 60

3 എം പി ലീന മകള 55

4 എം പി വിേനഷ മകന 53

5 എം പി ബിന മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജ്ാതി തയിൽ പാറമൽ മകള 67

2 കഷണലത  ടി പി മകള 58

3 ടി പി കഷണ റീത മകള 56

4 മകിൽ മരളി  (മരണെപട മകൾ കഷണ ഗീതയെട മകൻ) പൗതൻ 30

5 ഗാന മരളീധരൻ (മരണെപട മകൾ കഷണ ഗീതയെട മകൾ) പൗതി 27
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 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2021  -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 നളിനി എ ഭാര് 58

2 സബീഷ എ മകന 39

3 ൈനന എ മകള 37

4 സഭാഷ എ മകന 35
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 1 -17369/ 2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില   അഴീേകാട േനാരത് അംശം അഴീേകാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പകാശ

ൻ  െകാേയാൻ   െകാേയാൻ  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന നിഖിൽ െക , , േബാധിപിച അേപക

ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-10-2016  -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 -17358/ 2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില   േചേലാറ അംശം മാേചരി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമ എൻ എൻ  ശീ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന ശീരാഗ േമാഹൻ , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-10-2021 -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:ബി 1 -17552/ 2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില   ചിറകല അംശം പഴാതി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ ഷകർ ഐ പി  പ

ി  ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ഷാഹിൻ െക െക , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഗിൽ െക മകന 32

2 നിഖിൽ െക മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീരാഗ േമാഹൻ മകന 29

2 മീര പി േമാഹൻ മകള 31

3 പി വി േമാഹൻ ഭരതാവ 59
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മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2021 -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:ബി 1 -17357/ 2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില   േചേലാറ അംശം േചേലാറ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിലത് േഗാപാലൻ

 േകാമത്  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന പി െക നിഷാന് , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

07-2003  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -17355/ 2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില   േചേലാറ അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പേലരി യേശാദ  ചാലിൽ ഹൗസ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകള ഷീബ പി , , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമീറ െക െക ഭാര് 46

2 ഷാഹിൻ െക െക മകന 22

3 ഷഹല െക െക മകള 25

4 ഷഫനാസ െക െക മകള 27

5 മഹമദ ഷമൽ െക െക മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി െക സനന ഭാര് 71

2 പി െക നിഷാന് മകന 50

3 പി െക ഷീബ മകള 48

4 പി െക ൈഷൻ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ബി 1 -17353/ 2021 24-11-2021
 
  കണര താലകില   േചേലാറ  അംശം  േചേലാറ  േദശത്   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  അലീമ  െക  പി

കപണചാലിൽ  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട  മകന െക  പി  കഞിെമായതീൻ  ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-10-2008  -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:ബി 1 -17551/ 2021 24-11-2021
 
 കണര താലകില   ചിറകല അംശം പഴാതി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി സേരാജിനി  രാമനിവാസ

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

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

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-2011 -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 പി ഷീബ മകള 48

2 പി ൈഷന മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പി കഞിെമായതീൻ മകന 73

2 െക പി അബദളകടി മകന 69

3 െക പി നബീസ മകള 65

4 െക പി ശംശദീൻ മകന 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിേതനൻ െക പി മകന 46

2 േജ്ാതി െക പി മകള 45
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 1-17341/2021 26-11-2021
 
  കണര താലകില   വളപടണംഅംശം  വളപടണം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി  കഞാമിന

േവളാപരത് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വി  റഫീക് ,  ,  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-1981 -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 വി ആയിഷാബി  മരണെപട മകൾ പാതടി - മകള 64

2 വി സൗദ           "       " മകള 61

3 വി ആരിഫ  മരണെപട മകൾ േവളാപരത് ഹാജറ- മകള 64

4 വി മഹമദ ഷഫീഖ   "         " മകന 63

5 വി ഹൈബറ         "         " മകള 57

6 വി അബദൾ റഷീദ മരണെപട മകൾ വി അലീമ - മകന 62

7 വി അഫസത്          "        " മകള 58

8 വി നൗഷാദ            "        " മകന 51

9 വി അബദൾ നിസാർ     "        " മകന 58

10 വി ഷഹീർ             "        " മകന 52

11 വി സാദിഖ             "        " മകന 53

12 വി സാജിദ              "        " മകള 50

13 ജമീല പി പി  മരണെപട മകൻ വി അബദൽ റഹമാൻ - ഭാര് 66

14 ബഷറത്           "         " മകള 57

15 നൗഷാദ പണികറകത് പതിയപരയിൽ   "         " മകന 55

16 റാഷിദ അബദ റഹിമാൻ              "         " മകന 53

17 ഷഹീർ അബദ റഹിമാൻ             "         " മകന 53

18 സമീറ പി പി                      "         " മകള 48

19 അജമൽ അബദ റഹിമാൻ പി പി  "         " മകന 44

20 വി മസഹർ   മരണെപട മകൾ റഖിയ - മകന 60

21 വി ഹനീഫ       "       " മകന 59

22 വി സലീന        "       " മകള 53

23 വി മഹമദ ൈഫസൽ  "       " മകന 49

24 വി ൈഫറസ അൻസാരി  "       " മകള 40
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
No: B1/18239/2021 06-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that RATNAKARAN NAMBIAR SOUPARNIKACHERUKUNN

U, Cherukunnu Village, Kannur Taluk of Kannur District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce

before BANK in respect of the legal  heirs of late RAJALAKSHMI NAMBIAR SOUPARNIKACHERUKUNNU who expired on

27-05-2010 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs

of the said late RAJALAKSHMI NAMBIAR. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members fo

r receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person

before the Tahasildar , Kannur within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette.

Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 CHAITHANIA RATHNAKARAN Daughter 24

2 RATNAKARAN NAMBIAR Husband 55
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
No: B1/18665/2021 15-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that SANTHOSH.I.K SANTHOSH BHAVAN,CHIRAKKU

THAZHETHOTTADA, Edakkad Village, Kannur Taluk of Kannur District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce before BANK in respect of the legal  heirs of late SANDEEP.I.K SANTHOSH BHAVAN,CHIRAKKU

THAZHETHOTTADA who expired on 26-08-2021 and that it has been reported to this office that the persons named in the

scheduled below are the legal heirs of the said late SANDEEP.I.K. that it is proposed to issue a legal heirship certificate

according to this to the applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of th

e above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate

should be filed in person before the Tahasildar , Kannur within 30 days from the date of publication of this notice in the

Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
No: B1/18664/2021 15-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that PUSHPAVALLI. M MANDHUPOIL HOUSE,PO KIZHUNNA

, Edakkad Village, Kannur Taluk of Kannur District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce befor

e BANK in respect of the legal  heirs of late SOMAN. P MANDHUPOIL HOUSE,PO KIZHUNNA who expired on 07-11-2014

and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said

late SOMAN. P. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  Hence, it is

proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the claims.

objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar ,

Kannur within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications

and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 SHYLAJA. C Mother 69

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 PUSHPAVALLI. M Wife 63

2 SHIMNA.M Daughter 42

3 SHAMNESH. M Son 40

4 SHINOD.M Son 39

5 SHYJU. M Son 36
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No: B1/18666/2021 15-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that P.P.SUNIL.KUMAR E.K HOUSEEDAKKAD, Edakkad Villag

e, Kannur Taluk of Kannur District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before BANK in respect

of the legal  heirs of late P.P.NARAYANAN EDAKKANDI HOUSEKIZHUNNA who expired on 27-08-2007 and that it has

been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late

P.P.NARAYANAN. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  Hence, it is

proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the claims.

objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar ,

Kannur within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications

and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
No: B1/18667/2021 15-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that MUSTHAFA.P.P MARWAC.H.ROADIRINAVU(P.O), Mat

tul Village, Kannur Taluk of Kannur District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before BANK in

respect of the legal  heirs of late SARUMMA.P.P SARUMMA MANZILMADAKKARAIRINAVU(P.O),670301 who expired o

n 02-03-2016 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs

of the said late SARUMMA.P.P. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . 

 Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving

the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the

Tahasildar , Kannur within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated

applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 VIJAYALAKSHMI.K.V Wife 72

2 P.P.NARENDRAN Son 57

3 P.P.SUNILKUMAR Son 52

4 SEENA.K.V Daughter 48

5 SINDHU.KV Daughter 45

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 KHADEEJA.P.P Daughter 61

2 MUSTHAFA.P.P Son 59

3 ABDUL KADER.P.P Son 56

4 ABDUL JABBAR MOIDU Son 54

5 AYISHA.P.P Daughter 52
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No: B1/18668/2021 15-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that SHAREEFA.M.P MAYINKARA PUTHIYA PURAYIL

MATTOOL NORTH, Mattul Village, Kannur Taluk of Kannur District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before BANK in respect of the legal  heirs of late ABDUL MAJEED.A MAYINKARA PUTHIYA PURAYILMATTOOL

NORTH who expired on 05-12-2020 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled

below are the legal heirs of the said late ABDUL MAJEED.A. that it is proposed to issue a legal heirship certificate

according to this to the applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of th

e above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate

should be filed in person before the Tahasildar , Kannur within 30 days from the date of publication of this notice in the

Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
No: B1/18669/2021 15-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that SHYNI.P.D PULIKKAPPARAMBIL HOUSEMADAKKARA

IRINAVU, Mattul Village, Kannur Taluk of Kannur District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce

before BANK in respect of the legal  heirs of late DINAMANI.P.A PULIKKAPPARAMBIL HOUSEMADAKKARAIRINAVU wh

o expired on 12-09-2021 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the

legal heirs of the said late DINAMANI.P.A. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members fo

r receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person

before the Tahasildar , Kannur within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette.

Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
No: B1/18707/2021 15-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that V.V.VILASINI LAKSHMI KRISHNACHALA EAST 

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 SHAREEFA.M.P Wife 53

2 MUHAMMED MIDILAJ Son 29

3 MASHROORA.M.P Daughter 28

4 MASHOOD.M.P Son 34

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 SHYLA.B Wife 60

2 MINI SHIJESH Daughter 37

3 ANI.P.D Daughter 34

4 SHYNI.P.D Daughter 29
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P.O.CHEMBILODE, Chembilode Village, Kannur Taluk of Kannur District has filed an application  of a legal heirship certificate

to produce before BANK in respect of the legal  heirs of late R.DAMODARAN LAKSHMI KRISHNACHALA EAST 

P.O.CHEMBILODE who expired on 22-05-2021 and that it has been reported to this office that the persons named in the

scheduled below are the legal heirs of the said late R.DAMODARAN. that it is proposed to issue a legal heirship certificate

according to this to the applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of th

e above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate

should be filed in person before the Tahasildar , Kannur within 30 days from the date of publication of this notice in the

Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
No: B1/18708/2021 15-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that RATHNAVALLI.V VANIYARAKKAL KUNNUMPRAM(H)

KOYYODE(P.O), Chembilode Village, Kannur Taluk of Kannur District has filed an application  of a legal heirship certificate

to produce before BANK in respect of the legal  heirs of late CHIRUTHAI.M.V VANIYARAKKAL KUNNUMPRAM(H)

KOYYODE(P.O) who expired on 15-09-2021 and that it has been reported to this office that the persons named in the

scheduled below are the legal heirs of the said late CHIRUTHAI.M.V. that it is proposed to issue a legal heirship certificate

according to this to the applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of th

e above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate

should be filed in person before the Tahasildar , Kannur within 30 days from the date of publication of this notice in the

Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
No: B1/18709/2021 15-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that RAJESH.P.V PUTHAN VEETTILCHEMBILODE

MOWANCHERY, Chembilode Village, Kannur Taluk of Kannur District has filed an application  of a legal heirship certificate

to produce before BANK in respect of the legal  heirs of late GOVINDAN.P.V PUTHAN VEETTILCHEMBILODE

MOWANCHERY who expired on 18-08-2001 and that it has been reported to this office that the persons named in the

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 V.V.VILASINI Wife 68

2 DIVYA DAMODARAN Daughter 39

3 DILNA DAMODARAN Daughter 36

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 RATHNAVALLI.V Daughter 63

2 THANKAMANI.M.V Daughter 59

3 RAJAMMA.M.V Daughter 55

4 RAJAMANI.M.V Daughter 55

5 RAJALAKSHMI.M.V Daughter 50
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scheduled below are the legal heirs of the said late GOVINDAN.P.V. that it is proposed to issue a legal heirship certificate

according to this to the applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of th

e above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate

should be filed in person before the Tahasildar , Kannur within 30 days from the date of publication of this notice in the

Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 AMBUJAKSHI.O Wife 67

2 PUSHPAJA.O Daughter 48

3 RAJESH.P.V Daughter 45

4 SHEEJA.O Daughter 42

5 SHEEBA.O Daughter 40

6 SHIJINA.O Daughter 36
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-17615/2021 30-11-2021
 
 കണര താലകില   കടമര അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത്ായിനി ടി  കടമർ േദശം കഷകപ

ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള സി ടി ഷീല , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   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. 

 
നമര:ബി1-17617/2021 30-11-2021
 
 കണര താലകില   കടമര അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ബാലകഷൻ,  കടമർ േദശം ജിജീഷ

വിഹാർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് വൽസല എ സി േബാധിപിച അേപക   കടമര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി117613/2021 30-11-2021
 
 കണര താലകില   കടമര അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ  ആസർ േദശം തിരമംഗലത്

തറചാണി വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട അനനിരവൻ  അബൾ ജലീൽ ടി , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-08-2012 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സി ടി ഷീല മകള 55

2 സി ടി ഷാജീവൻ മകന 53

3 സി ടി ഷീബ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വൽസല ഭാര് 67
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അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അഷറഫ ടി           മരണെപട സേഹാദരി  നബീസ ടി യെട മകന 61

2 മസഫ ടി           മരണെപട സേഹാദരി  നബീസ ടി യെട മകന 55

3 ഖദീജ ടി             മരണെപട സേഹാദരി  നബീസ ടി യെട മകള 59

4 കഞിെമായ ടി     മരണെപട സേഹാദരികഞാമിന ടി
യെട

മകന 53

5 നർജഹാൻ ടി        മരണെപട സേഹാദരികഞാമിന ടി
യെട

മകള 50

6 അബൾ ജലീൽ ടി     മരണെപട സേഹാദരികഞാമിന ടി
യെട

മകന 47

7 റഫീക് സകറിയ ടി    മരണെപട സേഹാദരികഞാമിന ടി
യെട

മകന 32
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
No: B1/18711/2021 15-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that SHABIN.V.K SOUPARNIKACHALA EAST, Chembilode

Village, Kannur Taluk of Kannur District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before BANK in

respect of the legal  heirs of late VASU.K SOUPARNIKACHALA EAST who expired on 05-10-2021 and that it has been

reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late VASU.K. that it is

proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal

heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any against the

issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar , Kannur within 30 days from the

date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be

considered. 

 
SCHEDULE

 
No: B1/18710/2021 15-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that RATHEESAN.E CHALIL  HOUSEKOYYODECHEMBILO

DE, Chembilode Village, Kannur Taluk of Kannur District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce

before BANK in respect of the legal  heirs of late ELIYAN BALAKRISHNAN CHALIL  HOUSEKOYYODECHEMBILODE wh

o expired on 24-01-1994 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the

legal heirs of the said late ELIYAN BALAKRISHNAN. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this

to the applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said

members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in

person before the Tahasildar , Kannur within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government

Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 SHAMITHA.V.K Daughter 39

2 SHABIN.V.K Son 38

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 KAMALAKSHI.P Wife 70

2 LATHIKA.E Daughter 53

3 DINESHAN ELIYAN Son 51

4 RASITHA.E Daughter 49
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5 RATHEESAN.E Son 47
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
No: B1/18713/2021 16-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that LAKSHMANAN.E.K EDAYATH KEETTUKKANDYCHA

LA EAST (P.O)CHEMBILODE, Chembilode Village, Kannur Taluk of Kannur District has filed an application  of a legal

heirship certificate to produce before BANK in respect of the legal  heirs of late RAGHAVAN.E.K EDAYATH

KEETTUKKANDYCHALA EAST (P.O)CHEMBILODE who expired on 17-01-2016 and that it has been reported to this offic

e that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late RAGHAVAN.E.K. that it is proposed

to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship

certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of

the said legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar , Kannur within 30 days from the date of

publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be

considered. 

 
SCHEDULE

 
No: B1/18714/2021 16-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that LAKSHMANAN.E.K EDAYATH KEETTUKKANDYCHA

LA EAST(P.O)CHEMBILODE, Chembilode Village, Kannur Taluk of Kannur District has filed an application  of a legal

heirship certificate to produce before BANK in respect of the legal  heirs of late GOVINDAN.E.K EDAYATH

KEETTUKKANDYCHALA EAST(P.O)CHEMBILODE who expired on 19-08-2021 and that it has been reported to this offic

e that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late GOVINDAN.E.K. that it is proposed to

issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship

certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of

the said legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar , Kannur within 30 days from the date of

publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be

considered. 

 
SCHEDULE

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 E.K.NARAYANI Sister 81

2 E.K.KOUSALYA Sister 71

3 E.K.LAKSHMI Sister 74

4 E.K.VASUMATHI Sister 68

5 E.K.LAKSHMANAN Brother 76
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No: B1/18712/2021 16-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that E.K.LAKSHMANAN EDAYATH KEETTUKKANDICHALA

EASTCHEMBILODE, Chembilode Village, Kannur Taluk of Kannur District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce before BANK in respect of the legal  heirs of late E.K.KALLIYANI EDAYATH KEETTUKKANDICHALA

EASTCHEMBILODE who expired on 21-08-1987 and that it has been reported to this office that the persons named in the

scheduled below are the legal heirs of the said late E.K.KALLIYANI. that it is proposed to issue a legal heirship certificate

according to this to the applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of th

e above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate

should be filed in person before the Tahasildar , Kannur within 30 days from the date of publication of this notice in the

Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
No: B1/18729/2021 16-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that K.PRAMOD KANDAPRATH VEEDUKADAMBUR,

Kadamboor Village, Kannur Taluk of Kannur District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before

BANK in respect of the legal  heirs of late K.K.KUNHIKANNAN KANDAPRATH VEEDUKADAMBUR who expired on 13-11-

1997 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the

said late K.K.KUNHIKANNAN. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . 

Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the

claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the

Tahasildar , Kannur within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated

applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 E.K.NARAYANI Sister 81

2 E.K.KOUSALYA Sister 71

3 E.K.LAKSHMI Sister 74

4 E.K.VASUMATHI Sister 68

5 LAKSHMANAN.E.K Brother 76

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 E.K.NARAYANI Daughter 81

2 E.K.KOUSALYA Daughter 71

3 E.K.LAKSHMI Daughter 74

4 E.K.VASUMATHI Daughter 68

5 E.K.LAKSHMANAN Son 76
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No: B1/18728/2021 16-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that D.K.VISWANATHAN DAYARANKANDYADOOR

KADAMBUR, Kadamboor Village, Kannur Taluk of Kannur District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before BANK in respect of the legal  heirs of late THYVALAPPIL KALLYANI DAYARANKANDYADOOR

KADAMBUR who expired on 15-07-2009 and that it has been reported to this office that the persons named in the

scheduled below are the legal heirs of the said late THYVALAPPIL KALLYANI. that it is proposed to issue a legal heirship

certificate according to this to the applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in

favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship

certificate should be filed in person before the Tahasildar , Kannur within 30 days from the date of publication of this notice

in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
No: B1/18727/2021 16-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that NABEESA.T.V ANUGRAHNR.RAILWAY GATE

PAPPINISSERI, Pappinisseri Village, Kannur Taluk of Kannur District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before BANK in respect of the legal  heirs of late E.KHALID ANUGRAHNR.RAILWAY GATEPAPPINISSERI who

expired on 02-11-2021 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the

legal heirs of the said late E.KHALID. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members fo

r receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person

before the Tahasildar , Kannur within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette.

Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 LEELA.K Wife 91

2 KOMATH PADMAKSHAN Son 67

3 K.PRAKASHAN Son 66

4 K.PREETHA Daughter 62

5 K.PRAMOD Son 60

6 ANITHA.K Daughter 59

7 SREELATHA.K Daughter 56

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 D.K.VISWANATHAN Son 72

2 D.K.SATHYABHAMA Daughter 65

3 D.K.RAVINDRAN Son 62

4 D.K.REVATHI Daughter 60

5 D.K.SUJATHA Daughter 56
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SCHEDULE

 
No: B1/18726/2021 16-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that MALLIKA.N ANNAMALA HOUSECHUNKAMPAPPINISSE

RI, Pappinisseri Village, Kannur Taluk of Kannur District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce

before BANK in respect of the legal  heirs of late ANNAMALA HARIDASAN ANNAMALA HOUSECHUNKAMPAPPINISSER

I who expired on 14-12-2015 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are

the legal heirs of the said late ANNAMALA HARIDASAN. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according

to this to the applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above

said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be

filed in person before the Tahasildar , Kannur within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala

Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
No: B1/18732/2021 18-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that MINSHAD.M.B.T M.B.T HOUSEMERLY ROAD

PAPPINISSERI, Pappinisseri Village, Kannur Taluk of Kannur District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before BANK in respect of the legal  heirs of late ZAREENA.M.B.T MOOTHETH BEERAN THOTTATHIL VEEDU

PAPPINISSERI who expired on 15-01-1997 and that it has been reported to this office that the persons named in the

scheduled below are the legal heirs of the said late ZAREENA.M.B.T. that it is proposed to issue a legal heirship certificate

according to this to the applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of th

e above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate

should be filed in person before the Tahasildar , Kannur within 30 days from the date of publication of this notice in the

Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 NABEESA.T.V Wife 63

2 ZANEESHA RAYEES Daughter 44

3 SAHIR.T.V Son 40

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 MALLIKA.N Wife 61

2 LILLY.A Daughter 44

3 LISI.A Daughter 41

4 LIJESH.A Son 39

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 MINSHAD.M.B.T Son 26
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No: B1/18730/2021 18-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that THALERIYAN KRISHNAN THALERIYAN HOUSE

THURUTHIPAPPINISSERI, Pappinisseri Village, Kannur Taluk of Kannur District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce before BANK in respect of the legal  heirs of late THALERIYAN POKKI THALERIYAN HOUSE

THURUTHIPAPPINISSERI who expired on 15-01-2011 and that it has been reported to this office that the persons named in

the scheduled below are the legal heirs of the said late THALERIYAN POKKI. that it is proposed to issue a legal heirship

certificate according to this to the applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in

favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship

certificate should be filed in person before the Tahasildar , Kannur within 30 days from the date of publication of this notice

in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
No: B1/18717/2021 18-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that PRAKASH.T.K KUM KUMCHEMBILODECHALA,

Chembilode Village, Kannur Taluk of Kannur District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before

BANK in respect of the legal  heirs of late T.P.GOPALAN KUM KUMCHEMBILODECHALA who expired on 18-11-1995 and

that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late

T.P.GOPALAN. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  Hence, it is

proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the claims.

objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar ,

Kannur within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications

and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

2 MUSTAFA.V.N Husband 55

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 RAGHAVAN.T Son 60

2 KRISHNAN.T Son 50

3 DEVI.T Daughter 48

4 SHOBHA.T Daughter 45

5 VAISHNA (DAUGHTER OF DECEASED SON KUMARAN) Grand Daughter 25

6 VISMAYA (DAUGHTER OF DECEASED SON KUMARAN) Grand Daughter 23

7 ADHARSH (SON OF DECEASED SON KUMARAN) Grand Son 19

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 PRAKASH.T.K Son 66

2 RENUKA ARAVINDDAN Daughter 63

3 PRAVEEN.T.KOMATH Son 61
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No: B1/18715/2021 18-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that E.K.LAKSHMANAN EDAYATH KEETTUKKANDYCHA

LA EAST (P.O), Chembilode Village, Kannur Taluk of Kannur District has filed an application  of a legal heirship certificate

to produce before BANK in respect of the legal  heirs of late EDAYATH NARAYANAN EDAYATH KEETTUKKANDY

CHALA EAST (P.O) who expired on 26-09-2006 and that it has been reported to this office that the persons named in

the scheduled below are the legal heirs of the said late EDAYATH NARAYANAN. that it is proposed to issue a legal

heirship certificate according to this to the applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate

accordingly in favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said

legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar , Kannur within 30 days from the date of publication

of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 

4 BEENA GIRIDHARAN Daughter 59

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 E.K.NARAYANI Sister 81

2 E.K.KOUSALYA Sister 71

3 E.K.VASUMATHI Sister 68

4 E.K.LAKSHMANAN Brother 76

5 E.K.LAKSHMI Sister 74
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