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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
No: B1/17686/2021 30-11-2021
 
  Notice  is  hereby  given  to  all  to  whom  it  may  be  concern  that  SHIBIL.  V.  K  VALIYAKANDATHIL  HOUSE

MAYICHANKUNNUVALAPATANAM, Valapattanam Village, Kannur Taluk of Kannur District has filed an application  of a

legal heirship certificate to produce before TREASURY  in respect of the legal  heirs of late NASEEMA. V. K V.K.C.

HOUSEMAYICHANKUNNUVALAPATANAM who expired on 08-10-2021 and that it has been reported to this office that th

e persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late NASEEMA. V. 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: B1/17684/2021 30-11-2021
 
 Notice is hereby given to all  to whom it may be concern that AKSHAYA.V SARADA NIVASKEERIYATT VAYAL

PO VALAPATANAM, Valapattanam Village, Kannur Taluk of Kannur District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce before TREASURY in respect of the legal  heirs of late VINODH KUMAR.B SARADA NIVAS

KEERIYATT VAYALPO VALAPATANAM who expired on 26-08-1999 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 VINODH KUMAR.B. 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 SHIBIL.V.K Son 22

2 SHANA.V.K Daughter 19

3 SUHARA.V.K.C Mother 80

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

1 M.SUNITHA Wife 52

2 AKSHAYA.V Daughter 25
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No: B1/17683/2021 30-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that VINODINI.P. P SANGALPE NIVASCHALAD, Pallikunnu

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 SANTHA. E SANGALPE NIVASCHALAD who expired on 13-08-2021 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 SANTHA. E. 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: B1/17679/2021 30-11-2021
 
  Notice is hereby given to all  to whom it  may be concern that JYOTHIS CHANDRAN TEJASWINEAR KUNNATH

KAVUCHALAD, Pallikunnu 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 REETHA CHANDRAN TEJASWINEAR KUNNATH KAVU

CHALAD who expired on 19-10-2021 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 REETHA CHANDRAN. 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: B1/17661/2021 30-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that SHAMEEM. P POTHIRAKATH IRINAV, Kallyasseri Villa

ge, 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 HAFSATH. P POTHIRAKATH IRINAV who expired on 30-09-2021 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 HAFSATH. P.

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

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

1 MEENAKSHI. P. P Daughter 64

2 VINODINI. P. P Daughter 57

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

1 THEJASS CHANDRAN Son 38

2 JYOTHIS CHANDRAN Son 28
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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: B1/17664/2021 30-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that SASIDHARAN. M. T VISMAYAM PALLIPPURAM ROAD

, Valiyannur 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 SHAJIN. O. M MUNDACHALIL HOUSEPAPPIPRAMMUNDAYAD who expired o

n 14-10-2021 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 SHAJIN. O. M. 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: B1/17663/2021 30-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that SAHIRA.A.P SAFIRASURUVACHALCHOVVA, Kannur1

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 RESMI KRISHNAN GOVARDHANA FLATMUNDAYAD who expired on 13-05-2017 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

RESMI KRISHNAN. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  Minor(s)

is/are under the protection of Sl.No 1 in the below list.  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 SHAMEEM. P Son 38

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

1 RAJI. O Mother 67

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

1 SAHIRA. A. P Wife 35
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2 AMRUTH. A . P Son 13

3 ATHUL.A. P Son 09
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-16675/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയദീപ  കണർ II അംശം ചാലാട േദശത്  എനയാളെട

അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന

സദീപ കരണാകർ േബാധിപിച അേപകബനെപട വിേലജ ഓഫീസർ      മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശിയായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16615/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകൻ െക പി  െചറകന് അംശം പളികര േദശത്

കളതിൽ പറമിൽ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് മണി പി െക േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ

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

09-2019  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സദീപ കരണാകർ മകന 63

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മണി പി െക ഭാര് 68

2 സഗനി െക പി മകള 50

3 രാേജഷ െക പി മകന 47

4 അമത രാജ െക പി മകന 48

5 ശാലിനി െക പി  മരണെപട മകൻ കളതിൽ പറമിൽ
ജയേഘാഷ എനയാളെട

ഭാര് 46

6 റിഷിേഘാഷ െക പി  മരണെപട മകൻ കളതിൽ പറമിൽ
ജയേഘാഷ എനയാളെട

മകന 30

7 ഋത േഘാഷ െക പി  മരണെപട മകൻ കളതിൽ പറമിൽ
ജയേഘാഷ എനയാളെട

മകള 25
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നമര:ബി1-16616/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി ഉണികഷണൻ നമ്ാർ  െചറകന് അംശം െചറകന്

േദശത്  േകാമള  കഷ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് േകാമളവലി പി പി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ

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

08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16617/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി അമ പി ഇ  കല്ാേശരി അംശം കല്ാേശരി േദശത

് ശീരാഗം വീടിൽ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള ശ്ാമള പി ഇ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ  18-09-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16618/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മകറയിൽ അബദൾ റഹിമാൻ  വലിയനർ അംശം വലിയന

ർ  േദശത്  ദാറൽ  നർ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന മസഫ പി െക േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

08-2011  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകാമളവലി പി പി ഭാര് 62

2 ബിന ദിേനശ നമ്ാർ മകള 42

3 സിന സനിൽകമാർ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള പി ഇ മകള 59

2 ദിേനശ കമാർ പി ഇ മകന 54

3 ദിവാകരൻ പി ഇ മകന 50
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േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16619/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാവള പരയിൽ െമാടക് നാരായണൻ  വലിയനർ അംശ

ം വലിയനർ േദശത് കാവള പരയിൽ െമാടക് ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ചനമതി പി വി േബാധിപിച അേപക

ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-01-2008  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16620/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി അബദൾ ഖാദർ  വലിയനർ അംശം വാരം േദശത് ഫൗസി

യ മൻസിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള ഫൗസിയ എ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2011  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയം പി െക ഭാര് 66

2 മസഫ പി െക മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനമതി പി വി ഭാര് 69

2 െക പി കമാരി മകള 48

3 െക പി ബിന മകള 46

4 െക പി ബീന മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈമമന എ ഭാര് 61

2 അബബകർ എ മകന 46

3 ഫൗസിയ എ മകള 42

4 ൈറഹാനത് എ മകള 38

5 റാഷിദ എ മകന 33
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-16529/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏർേപാകിൽ കഷൻ  കാഞിേരാട അംശം കാഞിേരാട

േദശത് പലെൻറ വളപിൽ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന സേരഷ പി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16622/2021 09-11-2021
 
  കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈബദ പി   കണർ i  അംശം  ആയികര േദശത

് സൈബദാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ സേഹാദരൻ അബദൾ ഗഫർ പി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-03-2017 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതീശൻ മകന 38

2 സേരഷ പി മകന 43

3 ശീന മകള 37

4 ശീമ മകള 45

5 ശീജ മകള 47

6 അേശാകൻ മകന 55

7 ജലജൻ മകന 52

8 ശീലത മകള 47

9 ഷീല മകള 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബദൾ ഗഫർ പി സേഹാദരൻ 71

2 ലതീഫ കാസിം സേഹാദരി 66
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നമര:ബി1-16623/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേഡാൾഫ അജിത് ചാർളി  കണർ I അംശം കണർ കരാർ

േദശത്  ഷാേരാൺ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഷമിത അജിത്  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16614/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമഞി എ സി  െചറകന് അംശം െചറകന് േദശത് എ സ

ി  ഹൗസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര്  സൈബദ വി  വി,  േ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. 

3 കമറനീസ സേഹാദരി 60

4 േസാഫിയ പി                             മരണെപട
സേഹാദരി പി കദീജയെട

മകള 53

5 ജഹഫർ പൽസാരകത്      മരണെപട  സേഹാദരി പി
കദീജയെട

മകന 52

6 മംതാസ പി                             മരണെപട  സേഹാദരി
പി കദീജയെട

മകള 48

7 അബദൾ നിസാർ പി          മരണെപട  സേഹാദരി പി
കദീജയെട

മകന 45

8 ഷാഹിന പി                           മരണെപട സേഹാദരൻ
സകീർ പി യെട

ഭാര് 48

9 ഫാതിമത് മാഷ             മരണെപട സേഹാദരൻ സകീർ
പി യെട

മകള 22

10 അബദൾ ഘനി സകീർ   മരണെപട സേഹാദരൻ സകീർ
പി യെട

മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷമിത അജിത് ഭാര് 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ വി വി ഭാര് 51

2 ഷൈഹബ വി വി മകന 31
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3 സഫവാൻ വി വി മകന 18

4 ആമിന എ സി മാതാവ 71
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1 -16937/2021 11-11-2021
 
 കണര താലകില   കണാടിപറമ് അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആരംഭൻ നാരായണൻ , പുപി േദശ

ത്  പതിേയരിയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

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

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2021 -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 -16939/2021 11-11-2021
 
 കണര താലകില   പളികന് അംശം താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ െക  ചാലാട േദശത് പേടരി ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന രാേജഷ െക , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16938/ 2021 11-11-2021
 
 കണര താലകില   പളികന് അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നനേഗാപാലൻ പി   പളികന് േദശത

് ലകി നനനം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ഇനിര നനേഗാപാൽ , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-2021  -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത പി ഭാര് 57

2 അഞന പി മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി പി ഭാര് 71

2 രാേജഷ െക മകന 48

3 റീത രജിൻ മകള 42
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മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16926/ 2021 11-11-2021
 
 കണര താലകില   ചിറകല അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നനിനി പി  ചിറകൽ േദശത് തണിേകാത

്  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന പകാശൻ ടി ,  ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര: ബി1 -16927/ 2021 11-11-2021
 
 കണര താലകില   ചിറകല അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചവരൻ രേമശൻ  ചിറകൽ േദശത് േചവര

ൻ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

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

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-01-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര നനേഗാപാൽ ഭാര് 50

2 അഞലി നനേഗാപാൽ െക വി മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പകാശൻ ടി മകന 73

2 സേരശൻ ടി മകന 66

3 ദിേനശൻ ടി മകന 64

4 സതീശൻ ടി മകന 62

5 ഗിരീശൻ ടി മകന 59

6 ധനീഷ ടി മകന 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജ സി ഭാര് 45

2 േരാഹിത് സി മകന 18

3 നന രേമശൻ സി മകള 14
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നമര:ബി1-16928/ 2021 11-11-2021
 
 കണര താലകില   ചിറകല അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ പി പി  പഴാതി േദശത് പതി

യ പരയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് പതിനി എം ,  ,  േബാധിപിച അേപക    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:ബി1-16929 / 2021 11-11-2021
 
  കണര താലകില   എളയാവര അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒ െക നടരാജൻ  െചാവ േദശത്

ഒതയതാൻ കണി കറവാൻ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് എം പി മഹിജ , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-12-2015 -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:ബി1-16930/2021 11-11-2021
 
  കണര താലകില   ചിറകല അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാസിം  എം െക  അലവിൽ േദശത്

പളികണി ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

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

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-03-2017  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതിനി എം ഭാര് 58

2 പജൽ പി പി മകന 36

3 പജിത് പി പി മകന 32

4 പതീഷ പി പി മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം പി മഹിജ ഭാര് 61

2 ഒ േരഷ മകള 44

3 ഒ സഷിൽ മകന 42
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16931/2021 11-11-2021
 
 കണര താലകില   പളികന് അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഞൻ ഇടേചരിയൻ കലൻ  ചാലാട േദശത

്  ആർ  എസ  നിവാസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ൈഷനി രഞൻ , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    27-02-2019 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16932 / 2021 11-11-2021
 
 കണര താലകില   പളികന് അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വലിയ കണതില ഹംസ  ചാലാട േദശത

് ഷാലാസ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന സാജർ െക ഇ , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഫീറ പി െക മകള 56

2 ഷംസദീൻ പി െക മകന 53

3 ഷഫീഖ പി െക മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷനി രഞൻ ഭാര് 55

2 േറാഷൻ െക മകന 31

3 റിഷിൻ കലൻ മകന 26

4 രഞിഷ  കലൻ മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗധ െക ഇ ഭാര് 54

2 സാജർ െക ഇ മകന 34

3 ൈഫസൽ െക ഇ മകന 32

4 സാസിൽ െക ഇ മകന 27

5 സഹല െക ഇ മകള 24
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-16935 /2021 11-11-2021
 
  കണര താലകില   പളികന് അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസന െക സി  ചാലാട േദശത്

െകാമ്മറിയൻ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളികന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന പബിൻ െക സി , , േബാധിപിച അേപക   പളികന്

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:ബി1-16467/2021 11-11-2021
 
 കണര താലകില   പളികന് അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി സി  ചാലാട േദശത് പേണരി

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

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

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2021  -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 1-16676/ 2021 11-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബഭിത രാേകഷ മകള 42

2 പഭിത െക സി മകള 41

3 പബിൻ െക സി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷവലി സി മകള 62

2 രവീനൻ സി മകന 53

3 അേശാകകമാർ സി മകന 51

4 രജിത സി മകള 49

5 അകയ ചനൻ ( മരണെപട മകൻ സി ചനെൻറ മകൾ ) പൗതി 25

6 ആകാശ ചനൻ ( മരണെപട മകൻ സി ചനെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 20
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 കണര താലകില   കണര രണ് അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പദമനാഭൻ  പഴാതി േദശത് പഴാത

ി  ഹൗസിങ  േകാളനി   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സശീല പതനാഭൻ , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16677/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില   കണര രണ് അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ േപമൻ  സൗത് ബസാർ േദശത്

െമാടമൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ സേഹാദരൻ ഭാർഗവൻ ഇ , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-11-1990  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16719/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില   എടകാട അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാവത് നാരായണൻ  കിഴന േദശത്

നാവത് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന രേപഷ എൻ , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2015  -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സശീല പതനാഭൻ ഭാര് 77

2 ബിജ പതനാഭൻ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമ ഇ സേഹാദരി 67

2 സത്വാൻ ഇ സേഹാദരൻ 65

3 പമീള ഇ സേഹാദരി 61

4 ഭാർഗവൻ ഇ സേഹാദരൻ 58

5 േപംജിത് ഇ സേഹാദരൻ 49

6 പേദാഷ ഇ       മരണെപട സേഹാദരി ചനമതിയെട മകന 36

7 േബബി ൈനന െക മരണെപട സേഹാദരൻ പദീപ ഇ യെട ഭാര് 52

8 പനപ െക     മരണെപട സേഹാദരൻ പദീപ ഇ യെട മകന 28

9 പീത െക       മരണെപട സേഹാദരൻ പദീപ ഇ യെട മകള 29
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മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16721/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില   മേണരിഅംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ െക പി  ഏചർ േദശത് കാവള

ള പരയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

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

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-07-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര: ബി1-16722/ 2021 09-11-2021
 
  കണര താലകില   മേണരി   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി   മേണരി  േദശത്  േകാമത്  ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന േകാമത് േഗാപിനാഥൻ , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-1985 -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 ശ്ാമള െക െക ഭാര് 75

2 രേപഷ എൻ മകന 46

3 മേകഷ െക െക മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രജിേലഷ െക പി മകന 33

2 ലളിത ടി പി ഭാര് 53

3 രമിേലഷ െക പി മകന 30

4 രമിഷ െക പി മകള 27

5 ശാരദ എം െക മാതാവ 88

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകാമത് േകാമള മകള 59

2 േകാമത് േഗാപിനാഥൻ മകന 56

3 േകാമത് രാമചനൻ മകന 53
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നമര:ബി1-16723/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില   മേണരി അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ എം വി  ഏചർ േദശത് േശയസ് വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

  പേരതനെറ മകന സേഹഷ എം വി , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16768/ 2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതി െക  കണർ കരാർ േദശത് ൈക

ത വളപിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

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

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-01-2020  -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:ബി1-16769/ 2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില   എളയാവര അംശം താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിനി െക  അതിരകം േദശത് െവളിക

ൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ രതനാകരൻ വി , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

4 േകാമത് സവിത മകള 50

5 േകാമത് മകനൻ മകന 47

6 േകാമത് പകാശൻ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേഹഷ എം വി മകന 38

2 സവിൻ എം വി മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിേജാകമാർ െക മകന 54
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതനാകരൻ വി ഭരതാവ 57

2 റിജിൽ വി മകന 26

3 റിജിഷ വി മകള 25
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1 -16770/2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില   എളയാവര അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ സി ഹരിദാസ  കിഴതളി േദശത് ശ

ീ ലകി നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന രാഹൽദാസ എൻ ബി , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന    27-09-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16772/ 2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില   എളയാവര അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉതമൻ െക  മണയാട േദശത് മനേമത

്  ഹൗസ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

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

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16773/ 2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില   എളയാവര അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ പയനാടൻ  െചാവ േദശത് കഷ

നിവാസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

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

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിത ബി ഭാര് 55

2 അതൽദാസ എൻ ബി മകന 34

3 രാഹൽദാസ എൻ ബി മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസന എം ഭാര് 62
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 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16624 / 2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമൽ പകാശ  െചാവ േദശത് പതകട

ി  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ പിതാവ പകാശൻ ഡി െക , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2021  -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:ബി1-16625/ 2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ചനി  കാനതർ േദശത് കാരിയത

്  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

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

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി െക വസന ഭാര് 71

2 ജിഷി പയനാടൻ മകള 42

3 ജീന പി മകള 40

4 നിഷി പി മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പി ബീന മാതാവ 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ശശിധരൻ മകന 68

2 െക സേരഷ മകന 67

3 െക ൈഷലജ മകള 62

4 െക സതീഷ മകന 60

5 െക മേഹഷ മകന 58

6 െക ഗിരീഷ മകന 55

7 െക ൈഷേലഷ മകന 53
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നമര:ബി1-16717 / 2021 09-11-2021
 
  കണര താലകില   എടകാട അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന ഗംഗാധരൻ  ആറടപ േദശത

് പതിയാണി ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന ജിജ പി , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-09-2016 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16626 / 2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവി െക  ൈമതാനപളി േദശത്

കലകടിയൻ ഹൗസ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന ചിതൻ െക , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2012 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16627/ 2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില   അഴീേകാട േനാരത് അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടപതകത് പതിയപരയിൽ

 ഹമീദ   അഴീേകാട േദശത് ൈബതൽ ആയിഷ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ആയിഷ ടി പി , , േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    16-07-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

8 െക ശീകല മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീന പി മകള 50

2 ബിന വിേനാദകമാർ മകള 48

3 ജിജ പി മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അേശാകൻ െക മകന 65

2 ചനഭാന െക മകന 54

3 അരൺപഭ െക മകള 52

4 പഷലത െക മകള 48

5 ചിതൻ െക മകന 46
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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 ആയിഷ ടി പി ഭാര് 60

2 ഹബീബ ടി പി മകള 39

3 ഹമീദ ടി പി മകന 38

4 ഹസീബ ടി പി മകള 34

5 അഫീഫ ടി പി മകള 31
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-16530 / 2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില   കാഞിേരാട അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമ െക എം  കാഞിേരാട േദശത്

ദാറസലാം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന അബളകടി സി പി , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2014  -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:ബി 1-16669 / 2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില   ഇരിേവരി  അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസ ആർ  ഇരിേവരി േദശത് രയേരാത്

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

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

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-2014  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബളകടി വി പി മകന 67

2 െമായ 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 മകന 40

6 മഹമദ സാബിർ സി പി   മരണെപട മകൾ സൈബദ സി പി
യെട

മകന 38

7 അസീമ സി പി    മരണെപട മകൾ സൈബദ സി പി യെട മകള 35

8 സമയ സി പി    മരണെപട മകൾ സൈബദ സി പി യെട മകള 32

9 ഷാകിർ സി പി   മരണെപട മകൾ സൈബദ സി പി യെട മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ ആർ ഭാര് 58

2 മനീർ ആർ മകന 38

3 സമീർ ആർ മകന 37
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നമര:ബി1-16671/ 2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില   കണര രണ് അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി ജയകമാർ  തളാപ് േദശത് ദർശ

ന  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള ജസ വി പി , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 

4 സഹൽ ഹമീദ ആർ മകന 35

5 താജദീൻ ആർ മകന 33

6 ത്ാഹ ആർ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജന പി പി ഭാര് 57

2 ജസ വി പി മകള 31

3 ജിഷിൻ വി പി മകന 34
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1 -16668/ 2021 09-11-2021
 
 കണര താലകില   ഇരിേവരി അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശീനൻ െക  മതകറി േദശത് കറേമത്

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഗിരിജ വി , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ വി ഭാര് 53

2 ശിഗിൻ െക മകന 26

3 സാരംഗ െക മകന 23
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-17796/2021 10-11-2021
 
 കണര താലകില   മേകരി  അംശം മേകരി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവി ഇ  ഈയപളി ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന സത്ൻ ഇ  േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16795/2021 10-11-2021
 
 കണര താലകില   മേകരി അംശം മണലർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി രാമചനൻ  രാം

നിേകത  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര് വി വി േകാമളവലി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16794/2021 10-11-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി അംശം പഴാതി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമൻ  കണതിൽ ഹൗസ

്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് സി കമാരി  േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശി ഇ മകന 58

2 സത്ൻ ഇ മകന 57

3 സതീശൻ ഇ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി വി േകാമളവലി ഭാര് 69

2 രശമി രാമചനൻ മകള 42
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നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1-16793/2021 10-11-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി അംശം പഴാതി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െപാനങിൽ പതിയ പരയിൽ

മഹമദ അഷറഫ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് നർജഹാൻ , െപാനങിൽ പതിയ പരയിൽ  വീട ,  േബാധിപിച അേപക

ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16792/2021 10-11-2021
 
 കണര താലകില   മാവിലായി അംശം മാവിലായി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി വി രാഘവൻ  താെഴ

വീടിൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന രഞിത്കമാർ ടി വി   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2003 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി കമാരി ഭാര് 72

2 സി പി ശീഷൻ മകന 44

3 സി പി േരഷമ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നർജഹാൻ ഭാര് 38

2 മഹമദ ആദിൽ െക മകന 20

3 ൈസനൽ ആബിദ െക മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ വി ഭാര് 59

2 വി രമ് മകള 37

3 രഞിത്കമാർ ടി വി മകന 36
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നമര:ബി1-16791/2021 10-11-2021
 
 കണര താലകില   മാവിലായി അംശം െപാതവാേചരി േദശത്     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ സി പി

പലരി  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് എം വി ഓമന   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2021  -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:ബി1-16790/2021 10-11-2021
 
  കണര  താലകില    അഴീേകാട  സൗത്    അംശം  അഴീേകാട  േദശത്  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ

പനകടകണി  സമതി,   പനകടകണി   ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന പശാനൻ പി  േബാധിപിച അേപക

ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം വി ഓമന ഭാര് 64

2 രശമി ബിജ മകള 40

3 റിജ സി പി മകന 35

4 റീഷ  ചനൻ സി പി മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പമീള  പി മകള 62

2 പസന  പി മകള 60

3 പദീപൻ  പി മകന 58

4 പശാനൻ  പി മകന 54

5 പമദ   പി മകള 51

6 ബിന പി മകള 49
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-17000/2021 16-11-2021
 
    കണര  താലകില   കല്ാേശരി  അംശം  കല്ാേശരി  േദശത്  മഠതിൽ  വളപിൽ   വീടിൽ    താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  എം വി  പാഞാലി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന ദാസൻ എം വി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  24-06-

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജൻ എം വി മകന 70

2 ലകണൻ എം വി മകന 68

3 ദാസൻ എം വി മകന 62

4 വസന എം വി മകള 60

5 ശാന എം വി മകള 58

6 തങമണി എം വി മകള 52

7 അനിൽകമാർ എം വി (മരണെപട മകൾ ചനി എം വി മകൻ) പൗതൻ 48
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Kannur Taluk
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നമര:ബി1-16996/2021 16-11-2021
 
 കണര താലകില  എളയാവർ അംശം എളയാവർ േദശത് ധ്നി വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ യദനാഥ സ

ി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ധന് െക േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 06-10-2021-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ധന് െക ഭാര് 38

2 േതജസ യദനാഥ മകന 14

3 യശസ് യദനാഥ മകന 7

4 മാലതി സി മാതാവ 68
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-16871/ 2021 10-11-2021
 
 കണര താലകില   എളയാവര അംശം െചാവ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാരകണി ലക്മി

എന ഇരവെങ  കഞാരകണി ലക്മി   കഞാരകണി  ഹൗസ വീടിൽ  എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട  മകന ഇ െക രാജൻ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-12-2000 -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:ബി1-16861/2021 10-11-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ കരാർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി ധനപാൽ ,

ഏ എസസി /എ 2 ബസ ൈലൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ബീന ധനപാൽ   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇ െക ജനാർദനൻ മകന 76

2 ശാന ഇ െക മകള 70

3 രാജൻ ഇ െക മകന 67

4 ഇ െക സേരനൻ മകന 64

5 അനിത െക (മരണെപട മകൻ ഇ െക ബാലെൻറ മകൾ ) പൗതി 54

6 അജിത്കമാർ െക (മരണെപട മകൻ ഇ െക ബാലെൻറ മകൻ
)

പൗതൻ 51

7 സജിത െക (മരണെപട മകൻ ഇ െക ബാലെൻറ മകൾ ) പൗതി 49

8 ഷാജി െക (മരണെപട മകൻ ഇ െക ബാലെൻറ മകൻ  ) പൗതൻ 47

9 ഷനിൽ െക (മരണെപട മകൻ ഇ െക ബാലെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 45

10 സനീപ െക (മരണെപട മകൻ ചനെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 34

11 സന് െക (മരണെപട മകൻ ചനെൻറ മകൾ ) പൗതി 32

12 രഞിത് എം ടി (മരണെപട മകൾ ചനിയെട മകൻ) പൗതൻ 51

13 ലതീഷ എം ടി (മരണെപട മകൾ ചനിയെട മകൻ) പൗതൻ 49

14 സിന എം ടി (മരണെപട മകൾ ചനിയെട മകൾ ) പൗതി 47

15 സജിത് എം ടി (മരണെപട മകൾ ചനിയെട മകൻ) പൗതൻ 45

16 ചാനിനി എം ടി (മരണെപട മകൾ ചനിയെട മകൾ ) പൗതി 43
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08-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1-16860/2021 17-11-2021
 
 കണര താലകില   കടമര അംശം ആഡർ േദശത്  താമസിചവരെവ    അനരിചേപായ  ഓനിയിൽ േകള നായർ ,

കിഴകയിൽ ഹൗസ, എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന പകാശൻ െക   േബാധിപിച അേപക    ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  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 -16936/2021 11-11-2021
 
 കണര താലകില   പളികന് അംശം പളികന് േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി േഗാവിനൻ

നമ്ാർ  ,  ആതിര  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് സി രാജലകി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീന ധനപാൽ ഭാര് 59

2 േറാഷൻ ഐസക ധനപാൽ മകന 31

3 േറാബിൻ േജകബ ഡി മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി ഭാര് 83

2 േപമരാജൻ െക മകന 66

3 പഷജ െക മകള 62

4 പകാശൻ െക മകന 59

5 േപമജ െക മകള 57

6 ശീജ െക മകള 55

7 പസാദ െക മകന 52

8 പേമാദ  െക മകന 49
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നമര:ബി1-16674/2021 11-11-2021
 
 കണര താലകില   കണര രണ് അംശം  കേണാതംചാൽ  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായതീ

ൻ കഞി ടി  ടി  ,  സരക വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്    വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന റിസവി ബി പി   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

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

08-2018  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി രാജ ലകി ഭാര് 65

2 ധന് സനിൽ മകള 42

3 ധീരജ ജി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസബനിസ ബി പി ഭാര് 61

2 നജീറ ബി പി മകള 43

3 അസലം ബി പി മകന 42

4 റിസവി ബി പി മകന 41

5 ജസീല മഹമദലി മകള 39
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NOTICE

 
നമര:ബി1-17221/2021 17-11-2021
 
 കണര താലകില   മേകരി അംശം ബാേവാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനേമത്  അബൾ ഖാദർ

,  താഹ മൻസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ആയിഷ ടി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2020  -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:ബി1-17053/2021 25-11-2021
 
  കണര താലകില   പഴാതി അംശം പഴാതി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽകമാർ എ െക,

കാർതിയാടത്   ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് പസീത പി   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ

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

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:ബി1-17052/2021 25-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ടി ഭാര് 56

2 മഹമദ താഹ മകന 38

3 റാഷിദ ടി മകന 30

4 അബൾ വാസിത് മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസീത പി ഭാര് 47

2 അനപിയ പി െക മകള 13

3 അനശീയ പി െക മകള 12

4 അനഗഹ പി െക മകന 10
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  കണര  താലകില    പഴാതി  അംശം  പഴാതി  േദശത്    താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മേനാഹരൻ  വി,

െവളകടിയൻ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര് ഷീബ എൻ   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട 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:ബി1-17051/2021 25-11-2021
 
  കണര താലകില   പഴാതി അംശം പഴാതി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം േഗാപാലൻ നായർ,

പശാനി  വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന പി വി  പജിത്    േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2021 -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:ബി1-17050/2021 25-11-2021
 
  കണര താലകില   പഴാതി  അംശം പഴാതി  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഫിയ കണവളപിൽ

ലാേമത്,   െക   എൽ ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട മകള സാഹിദ െക എൽ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-02-2014  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ എൻ ഭാര് 48

2 ഹർഷ എൻ മകള 24

3 അകയ എൻ മകന 16

4 ജാനകി മാതാവ 79

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി വി ലീല ഭാര് 70

2 പി വി പതിഭ മകള 54

3 പി വി പശാന് മകന 52

4 പി വി പേമാദ മകന 50

5 പി വി പജിത് മകന 48
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17049/2021 25-11-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി അംശം പഴാതി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ െക,  േകാരേമത്

 ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന വിേനാദ െക   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17002/2021 25-11-2021
 
 കണര താലകില   െചമിേലാട അംശം െകാേയാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം െക പി

,  കളരിയാടത്  നടകണി   വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മകന ആസിഫ െക എൻ   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

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

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17001/2021 25-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറ െക എൽ മകള 51

2 മഹമദ അഷറഫ െക എൽ മകന 48

3 ഷഫീഖ െക എൽ മകന 47

4 സാഹിദ െക എൽ മകള 44

5 ഫാസില മഹമദ അഷറഫ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നളിനി വി ഭാര് 76

2 വിേനാദ െക മകന 52

3 വികാസ െക മകന 51

4 റജിന െക മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആസിഫ െക എൻ മകന 32
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 കണര താലകില   െചമിേലാട അംശം തനട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാസൻ െക, കനവീടി

ൽ കനമത് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര്  സാവിതി  ജി  വി   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16999/2021 25-11-2021
 
  കണര താലകില   പളികന് അംശം പളികന് േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനമതി െക,

േകാടകണി ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന സജീവൻ െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16998/2021 25-11-2021
 
 കണര താലകില   പളികന് അംശം പളികന് േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഘദാസ െക എം,

സൗപർണിക വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര്  സനിത െക എം   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-09-2021 -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 സാവിതി ജി വി ഭാര് 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസനൻ െക മകന 60

2 െക വിനയൻ മകന 57

3 പവീൺ െക മകന 55

4 സലിലൻ  െക മകന 53

5 സജീവൻ െക മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ബി1-16997/2021 25-11-2021
 
 കണര താലകില   എളയാവരഅംശം മണയാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാർഗവിയമ,  പസന

നിവാസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള ഇ പി പസന  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

1 സനിത െക എം ഭാര് 43

2 നിഖിത െക എം മകള 22

3 നിത് െക എം മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1   പസന  ഇ പി മകള 56

2 ഉണികഷൻ ഇ പി മകന 51

3 സേനാഷകമാർ ഇ പി മകന 47

4 രാേജഷകമാർ  ഇ പി മകന 43
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-16995/2021 25-11-2021
 
  കണര താലകില   എളയാവര അംശം കിഴതളി  േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ത്ാഗരാജൻ എ,

ചാലിൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ചനിക പി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16994/2021 25-11-2021
 
 കണര താലകില   എളയാവര അംശം െചാവ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീശൻ പി, കരവാത്

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് രമ െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16993/2021 25-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനിക പി ഭാര് 64

2 ൈഷജിത് പി മകന 42

3 ൈഷമ പി മകള 40

4 ൈഷന പി മകള 37

5 അനശീ പി  (മരണെപട മകൾ ൈഷജ പി-യെട മകൾ) പൗതി 18

6 അവിനാഷ പി  (മരണെപട മകൾ ൈഷജ പി-യെട മകൻ) പൗതൻ 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ െക ഭാര് 65

2 ജസന പി മകള 35

3 ജിതിൻ പി മകന 29
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 കണര താലകില   എളയാവര അംശം എളയാവർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക െമായതീൻ,

ൈസനബ മൻസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് െക റാബിയ   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2003  -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16992/2021 25-11-2021
 
  കണര താലകില   എളയാവര അംശം എളയാവർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനബ െക,

ൈസനബ മൻസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള റാബിയ െക  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16991/2021 25-11-2021
 
  കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ കരാർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖദീജ പി പി,

പതിയപരയിൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള റംല പി പി   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2017  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക റാബിയ ഭാര് 56

2 െക നഫിസത് മകള 42

3 മഹമദ റാഫി െകാമൻ മകന 40

4 മഹമദ റാഷിദ െക മകന 36

5 ശംനത്  െക മകള 29

6 നിശാനത്  െക മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി മഹമദ മകന 57

2 റാബിയ െക മകള 56

3 െക നസീമ മകള 41
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നമര:ബി1-16990/2021 25-11-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ കരാർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാലേകാൾ  ഗീത,

 ഉഷ  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ പതിയവീടിൽ രവിശങർ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16989/2021 25-11-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കണർ കരാർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിദാസ എം സി,

 4 എ 2 െവേസൺ കാസിൽ  വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന എച് വിേനാദ ബാബ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-03-2021  -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 റംല പി പി മകള 56

2 സാബിറ പി പി മകള 53

3 സീനത് പി പി മകള 51

4 മഹമദ അഷറഫ പി പി മകന 48

5 മഹമദ ഹനീഫ പതിയപരയിൽ മകന 46

6 മഹമദ ആഷിഖ പതിയപരയിൽ മകന 45

7 മഹമദ അസം പി പി മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതിയവീടിൽ രവിശങർ ഭരതാവ 71

2 അമർ രവിശങർ മകന 39

3 ആരതി രവിശങർ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരണക സി ഭാര് 68

2 എച് വിേനാദിനി മകള 38

3 എച് വിേനാദ ബാബ മകന 36

16168 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:ബി1-16988/2021 25-11-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം കസാനേകാട  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ വി സഫിയ,

ഉമർ വില    എനയാളെട  അവകാശികൾക്    വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട മകള ബീഫാത    േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16987/2021 25-11-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം െചാവ  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െതെക വീടിൽ ഗിരിജ,

ഗിരിജ  ഭവൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്    വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന െക ടി രാജീവ   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-10-2019  -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:ബി1-16986/2021 25-11-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം െചാവ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനീപ നേരനൻ,

സഹാന വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര് നിഷാ മേനാേമാഹനൻ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീഫാത മകള 62

2 അഷറഫ ഏളാട്  വലിയകത് മകന 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ടി രതനകമാരി മകള 69

2 െക ടി ജയരാജൻ മകന 67

3 െക ടി ജയശീലൻ മകന 65

4 െക ടി പമീള മകള 62

5 െക ടി രാജീവ മകന 60

6 െക ടി ലീന മകള 58
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ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16941/2021 25-11-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി അംശം െകാറാളി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാടേകൻ  രവീനൻ,

േകാടേകൻ  ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര് സജിത എം    േ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 ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-16940/2021 25-11-2021
 
 കണര താലകില   പളികന് അംശം പളികന് േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി രാഘവൻ,  ൈതകണ

ി  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മകന പേജഷ ടി   േ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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിഷാ മേനാേമാഹനൻ ഭാര് 48

2 േരവന് സനീപ മകന 9

3 പസന നേരനൻ മാതാവ 77

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിത എം ഭാര് 62

2 േരഷന  എം മകള 40

3 േജാഷന എം മകള 38

4 സധീഷ എം മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ േശാഭന ഭാര് 63

2 ടി പജിന മകള 42

3 സേമഷ ടി മകന 41

4 പേജഷ ടി മകന 39
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 1 -16800/ 2021 10-11-2021
 
 കണര താലകില   മേകരി അംശം  മണലർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ  രദാണി ,  പങാവിൽ

ഹൗസ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മേകരി വിേലജില   പേരതയെട മകള മാലതി  എ ,  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

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

09-2021  -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:ബി 1 - 16798/ 2021 10-11-2021
 
  കണര താലകില   മേകരി  അംശം മണലർ  േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക  നാരായണൻ,

പങാവിൽ  ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മേകരി വിേലജില   പേരതനെറ മകള മാലതി എ ,  േബാധിപിച അേപക   മേകരി വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-03-2020 -

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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാലതി  എ മകള 71

2 േബബി സധ  എ മകള 64

3 രമ  എ മകള 60

4 ഷീല  എ മകള 58

5 ലത  എ മകള 56

6 ശീജ  എ മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാലതി  എ മകള 71

2 േബബി സധ  എ മകള 64

3 രമ  എ മകള 60

4 ഷീല  എ മകള 58
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നമര:ബി 1 - 16797/ 2021 10-11-2021
 
  കണര താലകില   മേകരി  അംശം  കിലാലർ  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പീജിത്  െക വി  ,

കണിയാെന   വളപിൽ  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മേകരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േരണക െക ,  േബാധിപിച അേപക

ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2021  -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 - 16789/ 2021 10-11-2021
 
 കണര താലകില   കണര ഒന് അംശം  കണർ കരാർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി  ആയിഷബ

ി , മസഫ ബാദ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കണര ഒന് വിേലജില   പേരതയെട മകള ഷഹനാസ  െക പി ,   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-11-2016  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

5 ലത  എ മകള 56

6 ശീജ  എ മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരാഹിണി  െക മാതാവ 73

2 േരണക  െക ഭാര് 38

3 ശീസായി  െക  വി മകന 10

4 സാൻവി  െക വി മകള 05

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറാബി  െക പി മകള 70

2 അൻവർ പാഷ  െക പി മകള 65

3 സാഹിദ  െക പി മകള 62

4 നർജഹാൻ  െക പി മകള 59

5 െക പി  ഷകീല മകള 54

6 സീനത്  അബദള മകള 52

7 നറദീൻ  കാറിനവിട  പതിയ പരയിൽ മകന 50

8 സൈലക  െക പി മകള 48

9 ഷഹനാസ  െക പി മകള 45
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നമര:ബി 1 - 16787/ 2021 10-11-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി അംശം  പഴാതി  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമശൻ  െക ,  രജന  വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പഴാതി വിേലജില    ഭാര് െക വി  ജയശീ ,    േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം  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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 - 16786/ 2021 10-11-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി അംശം പഴാതി  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാനായി  ഭാസകരൻ

െപാനായി ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പഴാതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധ  പി ,   േബാധിപിച അേപക   പഴാതി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-06-2021 -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:ബി 1 - 16785/ 2021 10-11-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി അംശം പഴാതി  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   പി  സശീല, സശീല  വീടിൽ,

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പഴാതി വിേലജില   പേരതയെട മകന രവീനൻ എൻ  സി , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-01-2004 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക വി  ജയശീ ഭാര് 61

2 രന്  െക മകള 38

3 നവ്  ൈബജ  െക മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ  പി ഭാര് 65

2 ൈബേജഷ  ബാബ  പി മകന 45

3 വിജിലശീ  പി മകള 43
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നമര:ബി 1 - 16784/ 2021 10-11-2021
 
 കണര താലകില   എളയാവര അംശം െചാവ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിത പി  എം ,  ശീകഷണ

 വീടിൽ  ,   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എളയാവര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െക വി  ശാന കമാർ ,   േബാധിപിച അേപക

ബനെപട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 - 16782/ 2021 10-11-2021
 
 കണര താലകില   എളയാവര അംശം െചാവ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ  എ,  പനയ

ൻ  പറമിൽ  ഹൗസ, എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എളയാവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സംപീത  എ ,  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    06-11-2019  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 - 16780/ 2021 10-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശീനൻ എൻ സി മകന 73

2 രവീനൻ  എൻ സി മകന 70

3 ജയശീ  എൻ  സി മകള 67

4 തങമ  എൻ സി മകള 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക വി  ശാന കമാർ ഭരതാവ 76

2 സമതി  എസ  ക മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലക്മി  പി ഭാര് 75

2 സംപീത  എ മകന 44

3 സംഗീത  എ മകന 42
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 കണര താലകില   എളയാവര അംശം വാരം  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി െക  കഞി മഹമദ ,

 ലതിഫ മൻസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എളയാവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബദൾ  ലതിഫ  പി െക ,  േബാധിപിച അേപക

ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2002  -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 അബദൾ  ഖാദർ  പി െക മകന 67

2 അബദൾ  ലതീഫ  പി െക മകന 42

3 ഫാതിമ  പി െക മകള 35
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
No: B1/17944/2021 01-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that RAJANI. K ARINGALAYAN HOUSEKANNADIPARAMB

A, Kannadipparamba 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 ANEESH KUMAR. K C. H. HOUSEPULLOOPPI who expired on

22-11-2020 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 ANEESH KUMAR. K. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

applicant .  Minor(s) is/are under the protection of Sl.No 2 in the below list.  Hence, it is proposed to issue a legal h

eir 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: B1/17943/2021 01-12-2021
 
  Notice is hereby given to all  to whom it  may be concern that ABDUL RAZAK KEETUKANDI HANEEFA MANZIL

MATTOOL SOUTH, 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  HAMZA HANEEFA MANZILMATTOOL SOUTH who expired on

12-03-2021 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  HAMZA. 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 SUDHI. K Mother 78

2 RAJANI. K Wife 40

3 ANUPAMA. K Daughter 18

4 AMAL. K Son 15

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

1 HAJARA. K Wife 67
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No: B1/17887/2021 01-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that PRABHAKARAN. P. V DEEPTHI NIVASCHEMBILODE,

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 PULLANHI VEETIL NARAYANI PULLANHI VEETILCHALA who expired on 29-

08-2005 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 PULLANHI VEETIL NARAYANI. 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: B1/17886/2021 01-12-2021
 
  Notice  is  hereby  given  to  all  to  whom it  may be concern  that  RAVEENDRAN.  P ROHINI  NIVAS,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 PRASANNA. V. V ROHINI NIVAS,CHEMBILODE who expired on 04-02-2021 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

PRASANNA. V. 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 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 SAHIDA. K Daughter 54

3 SHOUKATHALI KEETUKANDY Son 48

4 ABDUL RAZAK KEETUKANDI Son 41

5 ANEEFA KEETUKANDI Son 45

6 ABDUL RASHEED. K Son 41

7 ISMAIL. K Son 37

8 SABIRA HAMZA Daughter 34

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

1 LAKSHMI. P. V Daughter 79

2 LAKSHMANAN. P. V Son 77

3 GANGADHARAN. P. V Son 75

4 PRABHAKARAN. P. V Son 71

5 SURENDRAN. P. V Son 63
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No: B1/17881/2021 01-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that SEETHA. K KANNICHI HOUSE,CHAKKARAPPARA

AZHICODE, AzhikodeSouth 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 LAKSHMI. K KANNICHI HOUSE,CHAKKARAPPARAAZHICOD

E who expired on 17-03-2020 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 LAKSHMI. 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: B1/17875/2021 01-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that P. ZUBAIDA AKSAS,ONDEN ROAD,KANNIR I, Kannur1

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 KAREEM. S. V AKSAS,ONDEN ROAD who expired on 01-10-2021 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 ABDUL

KAREEM. S. 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 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 RAVEENDRAN. P Husband 67

2 DIVYA. P Daughter 23

3 DILSHA. P Daughter 21

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

1 SEETHA. K Daughter 67

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

1 P. ZUBAIDA Wife 61

2 NIYAS ABDUL KAREEM Son 40

3 NISHNA PARAPPURATH Daughter 38
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No: B1/17833/2021 01-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that PRADEESH. K. M MUDIKKARAN HOUSE,ALAVIL, Chirakk

al 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 PRABHAKARAN. M MUDIKKARAN HOUSE,ALAVIL who expired on 25-07-2019 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

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

s 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: B1/17832/2021 01-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that SREEJA. A ARAMBAN HOUSE,KUNNUMKAICHIRAKK

AL, Chirakkal 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 MANOHARAN. K ARAMBAN HOUSE,KUNNUMKAICHIRAKKAL who

expired on 07-10-2020 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 MANOHARAN. 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 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: B1/17825/2021 01-12-2021
 
  Notice is hereby given to all  to whom it may be concern that MINI.P.V CHALIL HOUSE,KAVILEPARAMBUMATT

OOL NORTH, Kannapuram 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 JANAKI.K.P KANIYAL PUTHIYA PURAYILCHERUKUNNU P. O

who expired on 14-06-2021 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are

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

1 SOUMINI. K Wife 63

2 PRASEENA. K. M Daughter 43

3 PRADEESH. K. M Son 38

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

1 SREEJA. A Wife 50

2 AVINAJ.A Son 18
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the legal heirs of the said late JANAKI.K.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 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: B1/17874/21 06-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that DHANESH. K. K KALLAKANDY HOUSE,PO CHOVVA,

Kannur1 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 CHATHOTH KALLAKKANDY PURUSHOTHAMAN KALLAKANDY HOUSE,PO

CHOVVA who expired on 26-07-2021 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 CHATHOTH KALLAKKANDY PURUSHOTHAMAN. 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 MINI.P.V Daughter 42

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

1 SAVITHRI. K. P Wife 80

2 DHANESH. K. K Son 48

3 NIDHEESH. K. K Son 46

4 SUKESH. K. K Son 42
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-17160/2021 16-11-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണപരകാരൻ മകനൻ  എളയാവർ അംശം എളയാവർ

േദശത്  ധന്  നിവാസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ധനപ െക , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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:ബി1-17058/2021 17-11-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം പദീപകമാർ  വളപടണം അംശം വളപടണം േദശത്

െമാടമൽ  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് എം പി ഗീത , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-01-2020 -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:ബി1-17174/2021 17-11-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി പേമാദ  എടകാട അംശം ആറടപ േദശത് ശീവതം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമജ പി പി ഭാര് 54

2 ധേനഷ െക മകന 35

3 ധന് മകള 33

4 ധനപ െക മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം പി ഗീത ഭാര് 56

2 ജിതിൻ എം പി മകന 30

3 നിതിൻ എം പി മകന 30

4 എം പി തഷാര മകള 32
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വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

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

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-10-2021  -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:ബി1-17173/2021 17-11-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ ജി വി  പളികന് അംശം പളികന് േദശത

് ശീൈശലം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് തങം ജി  വി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-01-2021  -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:ബി1-17172/2021 16-11-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ എം ആനനൻ  പളികന് അംശം ചാലാട േദശത

് ശീനിലയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് െക പി ജയശീ േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദയ ടി വി ഭാര് 52

2 പിയങ പി മകള 33

3 പിേയഷ പി മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങം ജി വി ഭാര് 69

2 ശീജ ജി വി മകള 47

3 ശീപിയ വതൻ മകള 46

4 ശീേലഷ ജി വി മകന 42

5 പയാഗ നാമത് (മരണെപട മകൾ ശീകല ലതീഷ െന മകൻ
)

പൗതൻ 20

6 പജ്ൽ നാമത് ( ടി ടി ) പൗതൻ 17
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നമര:ബി1-17171/2021 06-11-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റാണി രാമകഷൻ  പാലികന് അംശം പളികന് േദശത്

വർദന വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന അവതാർ കഷ സി  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-12-2017  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17169/2021 06-11-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നീണൻ  മകനൻ  പളികന് അംശം പളികന് േദശത് രത

ി നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള രഹിത എൻ സി േ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:ബി1-17168/2021 06-11-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി േമാഹൻകമാർ  കണർ II അംശം ചാലാട േദശത് ആനന്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പി ജയശീ ഭാര് 70

2 േജാസ എം െക മകള 46

3 േരാഷനി എം െക മകള 45

4 ഷംന എം െക മകള 42

5 സേനാജ ആനന് എം െക മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അവതാർ കഷ സി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഹിത എൻ സി മകള 58

2 രേമഷമാർ എൻ സി മകന 56

3 റസീത പവീൺ മകള 54

4 േജ്ാതിഷമാർ എൻ സി മകന 50

07th December 2021Revenue Department16187
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വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് േരണക േമാഹൻകമാർ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17167/2021 06-11-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ സഹീദ പി എം  കണർ II അംശം കേണാതംചാൽ

േദശത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ജവാഹിറ ബാന , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-10-2019  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17166/2021 06-11-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യസഫ ബി  കണർ II അംശം കാനതർ േദശത് സനഹരാൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള ഫരീദ സാദിഖേബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരണക േമാഹൻകമാർ ഭാര് 64

2 സഞന േമാഹൻകമാർ മകള 39

3 ആദിത് േമാഹൻകമാർ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജവാഹിറ ബാന ഭാര് 60

2 ഷഹീജ സമീർ മകള 40

3 ഷഹീറ ബാന െകാചിപളി മകള 38

4 മഹമദ റായിദ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പി നഫീസ ഭാര് 71

16188 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:ബി1-17165/ 2021 06-11-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി െക വി  കണർ II അംശം ചാലാട േദശത് മതമ

ൽ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന എം എ വിേവക , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

2 ഫഹീമ കമാർ റഹമാൻ മകള 51

3 ഫരീദ സാദിഖ മകള 47

4 െക പി ൈഫസൽ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിഷ എം എ മകള 58

2 എം എ നീന മകള 55

3 എം എ വിേവക മകന 53

4 എം എ നിതിൻ മകന 49

07th December 2021Revenue Department16189
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-17055/2021 16-11-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപമരാജൻ ടി  പഴാതി അംശം പഴാതി േദശത് തടറങൽ വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 പേരതനെറ ഭാര് ഓമന ഇ , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17062/2021 16-11-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ എം  എടകാട അംശം എടകാട േദശത് െമേലടത

് ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന എം രാേജഷ ,  ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17061/2021 16-11-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവി  അമ ടി വി  എടകാട അംശം ചിറകതാഴ േദശത

്  കനിയിൽ  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള കമലാകി ടി വി , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

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

ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന ഇ ഭാര് 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക സി കമല ഭാര് 68

2 എം രാേജഷ മകന 48

3 എം രജല മകള 45
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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:ബി1-17060/2021 16-11-2021
 
 കണര താലകില   കണപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീനാകി അമ പി െക  കണപരം അംശ

ം  കണപരം  േദശത്  മതാരത്  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണപരം വിേലജില   പേരതയെട മകന പി െക രാമകഷൻ,

േബാധിപിച അേപക   കണപരം 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:ബി1-17057/2021 16-11-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ െക  പഴാതി അംശം പഴാതി േദശത് ശിവം വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകള ദിൽന പി െകേബാധിപിച അേപക    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 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 അരവിനാകൻ ടി വി മകന 71

2 കമലാകി ടി വി മകള 75

3 പതാകി ടി വി മകള 69

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി െക രമണി മകള 65

2 പി െക രാമകഷൻ മകന 62

3 പി െക രാജമണി മകള 59

4 പി െക സേരഷ മകന 56

5 പി െക ഗീത മകള 53

6 പി െക മധ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ  പി െക ഭാര് 74
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നമര:ബി1-17059/2021 16-11-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിറയിൽ കല്ാണി  കണപരം അംശം കണപരം േദശത് ചിറയി

ൽ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന സി ദിേനഷമാർ , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-10-2021  -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:ബി1-17056/2021 16-11-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജീവൻ യ  പഴാതി അംശം പഴാതി േദശത

് ഉണീരിഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പഴാതി വിേലജില   പേരതനെറ മകന രജീവ രാജ യ , , േബാധിപിച അേപക   പഴാതി വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17156/2021 16-11-2021
 
  കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സി  ശിവരാമൻ  പഴാതി  അംശം  പഴാതി  േദശത

്  കഞിപരയിൽ  ഹൗസ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് പി െക ശാലിനിേബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

2 േറാഷൻ പി െക മകന 46

3 ദിൽന പി െക മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി ദിേനഷമാർ മകന 55

2 സി േദവാനന് മകന 49

3 സി ദിവ് മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റീത എം ഭാര് 57

2 രജീവ രാജ യ മകന 20
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ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17158/2021 16-11-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി സതിഷ  എളയാവർ അംശം അതിരകം േദശത് സിതായ

്  ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      മകന സൻജ സതിഷ , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-2021 -ല മരണെപടതായം

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17159/2021 15-11-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മനീഷ പി  എളയാവർ അംശം എളയാവർ േദശത് ഉഷസ്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മാതാവ ഉഷ ആർ ,  ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2019  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി െക ശാലിനി ഭാര് 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത ഭാര് 47

2 സൻജന സതിഷ മകള 27

3 സൻജ സതിഷ മകന 22

4 സിതായ മാതാവ 66

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ആർ മാതാവ 53
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 1 -16779/ 2021 17-11-2021
 
  കണര താലകില   എളയാവര അംശം െചാവ  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനേമാഹനൻ

പാറപറത്,   സമൻ, എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    എളയാവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സമന  ചനേമാഹനൻ ,   േബാധിപിച അേപക

ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-09-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 - 16774/ 2021 10-11-2021
 
 കണര താലകില   എളയാവര അംശം എളയാവർ  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൗമിനി  െക , അന

 നിവാസ,    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എളയാവര വിേലജില   പേരതയെട മകന െക   ഉേമശൻ , േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ

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

08-2019  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 - 16776/ 2021 10-11-2021
 
 കണര താലകില   എളയാവര അംശം മണയാട  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമഷ  ബാബ  ടി ,

ഓലേചരി  ഹൗസ , എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമന  ചനേമാഹനൻ ഭാര് 66

2 സേചത  ചനേമാഹനൻ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ദിേനശൻ മകന 55

2 െക  ഉേമശൻ മകന 53

3 െക  ഉഷ മകള 47
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സർടിഫികറിനായി    എളയാവര വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ ടി   ലക്മണൻ ,   േബാധിപിച  അേപക

ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2019  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -16670/ 2021 10-11-2021
 
 കണര താലകില   കണര രണ്  അംശം  ചാലാട  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക  ബാലകഷണ

ൻ , ഉഷാലയം  വീടിൽ , എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ സേഹാദരി പി െക  ഉഷ , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-04-2021 -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:ബി 1 -16673/ 2021 10-11-2021
 
 കണര താലകില   കണര രണ് അംശം  കണർ  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണേഗാപാലൻ  ടി

,  കഞവളപിൽ   ഹൗസ,   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന അഭിലാഷ േവണേഗാപാൽ  ടി ,   േബാധിപിച അേപക

ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-02-2007  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി  ലക്മണൻ സേഹാദരൻ 77

2 ടി  ഗീത സേഹാദരി 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി  െക  ജയൻ സേഹാദരൻ 86

2 പി  െക  ഉഷ സേഹാദരി 79

3 പി െക  ഗിരീഷ സേഹാദരൻ 72

4 സദീപ  കരണാകർ  (മരണെപട  സേഹാദരി ജയനി
കരണാകരെന  മകൻ )

അനനിരവൻ 63

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

07th December 2021Revenue Department16195
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:ബി 1 - 16524 / 2021 10-11-2021
 
  കണര താലകില   മാവിലായി അംശം മാവിലായി  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദ റഹിമാൻ

പൻനിയാറമത്  ,  ഷാനാസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ഷാഹിദ എം  , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട   വിേലജ

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

09-2020 -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- 16778/2021 10-11-2021
 
 കണര താലകില   എളയാവര അംശം െചാവ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ തായത്,

തിരേവാണം  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന  കിരൺ േമാഹൻ േബാധിപിച  അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2021 -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- 16777/2021  10-11-2021
 
 കണര താലകില   എളയാവര അംശം എളയാവർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക തങം,  കല്ാട

ഹൗസ,   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

1 ആശ മകള 39

2 അനപമ  ടി മകള 37

3 അഭിലാഷ േവണേഗാപാൽ  ടി മകന 35

4 െചലമ  തലി മാതാവ 87

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാഹിദ  എം ഭാര് 48

2 ഷാനിദ  എം മകള 32

3 ഷഹാന  എം മകള 28

4 കദീസമ  പി മാതാവ 92

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത േമാഹനൻ ഭാര് 57

2 കിരൺ േമാഹൻ മകന 36

3 അരൺ േമാഹൻ മകന 34
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സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന അരവിനാകൻ  െക ,  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2007 -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. 

 
നമര:ബി1- 16775/2021  10-11-2021
 
 കണര താലകില   എളയാവര അംശം എളയാവർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉഷ സി ചങാട്,

വാതല്ം,   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭരതാവ പി പി  വതലൻ,  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2021 -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 ടി െക  ശാനിനി മകള 66

2 അജയൻ  െക മകന 60

3 അരവിനാകൻ  െക മകന 55

4 താരേകശ്രി െക മകള 52

5 നയേനാതവ െക മകള 48

6 അശ്നി ചനഭാന (മരണെപട മകൻ കേറരി ചനഭാന  മകൾ
)

പൗതി 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി പി  വതലൻ ഭരതാവ 61

2 ൈഷനി  സി മകള 33

3 ആകാശ  സി മകന 31

4 സഹ് സി മകള 29
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-17164/021 06-11-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമർ കഞി െക പി  ഖമർ വീട ചാലാട േദശം കണർ അംശം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകള ഷാഹിന മസഫ  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17163/2021 06-11-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റഖിയ എ വി  റഖിയാസ വീട കാനതർ േദശം കണർ -II

അംശം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള ഫൗസിയ നജമ േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-08-2021  -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:ബി1-17222/2021 06-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ െക വി ടി ഭാര് 67

2 ഷാനവാസ െക വി ടി മകന 51

3 ഷാഹിന മസഫ മകള 50

4 ഷബീർ െക വി ടി മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ മൻസർ അഹമദ മകന 56

2 ഫൗസിയ നജമ മകള 54

3 സാജിദ എ വി മകള 52

4 ഷഹനാസ എ വി മകള 50

5 ഷബാനി റാകിബ മകള 47
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  കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ സി പി   സേമഷ നിവാസ പളികന് േദശം

പളികന് അംശം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സമ പി െക േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17222/2021 06-11-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ എൻ വി  ചിങെകാടിയിൽ ഹൗസ േകാടം േദശത

് മേകരി അംശം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷനി പി  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-17199/2021 06-11-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരീഷമാർ ടി എം  അചതം  വീട ചിറകൽ േദശം ചിറകൽ അംശ

ം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന ഹതിക ടി എം േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമ പി െക ഭാര് 59

2 ശീരാജ എസ മകന 29

3 അശ്തി എസ മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷനി പി ഭാര് 44

2 േനഹ പി മകള 22

3 നിഘ  പി മകള 18

4 േരാഹിണി എൻ വി മാതാവ 74

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1 രമണി പി ഭാര് 42

2 ഹതിക ടി എം മകന 19

3 ഹഷിക ടി എം മകള 16

4 എം തങം മാതാവ 74
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