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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി1-14287/2021 20-09-2021
 
 കണര താലകില   വലിയനർ അംശം വാരം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കനത് മാധവി , കനത

് ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന ചനൻ െക , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-1975  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനൻ െക മകന 70

2 സദാനനൻ െക മകന 64

3 ചിത െക മകള 63

4 സധാകരൻ െക മകന 58

5 രജന എൻ െക (മരണെപട മകൻ
രവീനൻ െക-യെട മകൾ)

പൗതി 38

6 സജന എൻ െക  (മരണെപട മകൻ
രവീനൻ െക-യെട മകൾ)

പൗതി 36

7 വിനീത എൻ െക (മരണെപട മകൻ
രവീനൻ െക-യെട മകൻ)

പൗതൻ 33

8 സേജഷ െക  (മരണെപട മകൻ േവണ-
ൻെറ  മകൻ)

പൗതൻ 37

9 ജിഷ െക (മരണെപട മകൻ േവണ-ൻെറ
മകൾ )

പൗതി 39
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി1-13839/2021 16-09-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി പി മകനൻ  േചേലാറ അംശം േചേലാറ േദശം അമത

നിവാസ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ടി െക സേരാജിനി േബാധിപിച അേപക   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-2016-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-13841/2021 16-09-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹനീഫ എൻ  േചേലാറ അംശം കാപാട േദശം എസ െക ഹൗസ

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് െക െക വി കയറനിസ , േബാധിപിച അേപക      മഖാനിരം   അവകാശ

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

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-13842/2021  16-09-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ െക പി  മഴപിലങാട അംശം മഴപിലങാട േദശം

പടിേകരി ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി െക സേരാജിനി ഭാര് 61

2 അമത ടി െക മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക െക വി കയറനിസ ഭാര് 51

2 ഹസിബ െക െക വി മകള 30

3 ഫബിനാസ െക െക വി മകള 29

4 ഹംസ എൻ സേഹാദരൻ 72

5 അസയനാർ എൻ സേഹാദരൻ 68
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സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ദിവ് െക  േബാധിപിച അേപക    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-01-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-13843/2021 16-09-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പടിേകരി യേശാദ  മഴപിലങാട അംശം മഴപിലങാട േദശം

പടിേകരി ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട പൗതൻ അഭിനവ െക പി  േബാധിപിച അേപക    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-13844/2021 16-09-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലിപി സി എൻ  മഴപിലങാട   അംശം മഴപിലങാട േദശം

ബിസിലാ  മൻസിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ  മകന  അനിസ  കലപതിയ  വീടിൽ  േബാധിപിച  അേപക

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദിവ് െക ഭാര് 41

2 അഭിനവ െക പി മകന 18

3 അശ്ിൻ െക പി മകന 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഭിനവ െക പി മരണെപട മകൻ
ബാബ െക പി യെട മകൻ

പൗതൻ 18

2 അശ്ിൻ െക പി      "            " പൗതൻ 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാഹിദ െകാചിൻ ഹൗസ ഭാര് 71

2 അനിസ കലപതിയ വീടിൽ മകന 48

3 അൻസാo െക പി മകള 44
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:ബി1-13845/2021 16-09-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി എ  മഴപിലങാട അംശം മഴപിലങാട േദശം ശീ ചക

ം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന എ വിേനാദ േബാധിപിച അേപക    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-02-2020-ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-13846/2021 16-09-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ യ  മഴപിലങാട അംശം മഴപിലങാട േദശം ഉചമൽ

ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന യ ജയരാജൻ േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2020-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

4 മഹമദ അയാസ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ എ മകള 66

2 രാജൻ എ മകന 60

3 ജയാനനൻ എ മകന 55

4 എ വിേനാദ മകന 51

5 േറാഷിൻ എ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യേശാദ ടി ഭാര് 75

2 യ ജയരാജൻ മകന 56

3 രഞിനി എം പേരതനായ മകൻ
ജയപകാശിെന ഭാര്

മകെന ഭാര് 43

4 െജറിൻ പകാശ യ പേരതനായ മകൻ
ജയപകാശിെന മകൻ

പൗതൻ 20

5 ജിസന യ  പേരതനായ മകൻ
ജയപകാശിെന മകൾ

പൗതി 17

6 ജേയഷ യ മകന 43

7 ജിഷ യ മകള 38

9556 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



:ബി1-13847/2021 16-09-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതീശൻ പി  എടകാട അംശം േതാടട േദശം കവൈക ഹൗസ

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് സജാത െക  േബാധിപിച അേപക      മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-13848/2021 16-09-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചേനാളി രാമണി  എടകാട അംശം ആറടപ േദശം േചേനാള

ി  ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ടി പി ദിേനശൻ േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-11-2009-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-13627/2021 14-09-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന പി  േചേലാറ അംശം തിലാനർ േദശം നാരായണo

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട ഭരതാവ രാഘവൻ ഡി േബാധിപിച അേപക    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത െക ഭാര് 53

2 അമത പി എസ മകള 24

3 പണവ പി എസ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി പി വിേനാദൻ മകന 63

2 ടി പി പകാശൻ മകന 61

3 ടി പി ദിേനശൻ മകന 55

26th October 2021Revenue Department9557
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഡി രാഘവൻ ഭരതാവ 86

2 ൈഷജ പി ആർ മകള 58

3 ഷഹിത കമാർ മകന 56
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി1-12895/2021 17-09-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം നാരായണൻ  െചമിേലാട അംശം തനട േദശം മഠതി

ൽ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന പി ഷിജ േബാധിപിച അേപക    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2006-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-14045/2021 17-09-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ജനാർദനൻ  എളയാവർ അംശം െചാവ േദശം കയറകണ

ി ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള കയറകണി മഹിജ  േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-11-2008-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി ഷാജി മകന 39

2 പി ഷിജ മകന 36

3 പി നീത മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കയറകണി മഹിജ മകള 53

2 മേനാജ െക മകന 50

3 മായ െക മകള 48

4 മണിമാല െക മകള 46

5 ഷീല പി മരണെപട മകൻ മേഹഷ
ബാബ െക യെട ഭാര്

മകെന ഭാര് 53

6 നയന െക മരണെപട മകൻ മേഹഷ
ബാബ െക യെട മകൾ

പൗതി 23

7 നവിൻ െക മരണെപട മകൻ മേഹഷ
ബാബ െക യെട മകൻ

പൗതൻ 21
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:ബി1-14046/2021 17-09-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാരായി മണചാലി കഷൻ  എളയാവർ അംശം െചാവ േദശ

ം കഷ നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് െക രമണി  േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-14047/2021 17-09-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭരതൻ സി എച്  എളയാവർ അംശം  െചാവ േദശം ശീപദമo

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് പതജ െക  േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-03-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-14048/2021 17-09-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കനത് സേരഷ ബാബ  എളയാവർ അംശം കിഴതളി േദശ

ം അമതം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് െകാളപത് സരസ്തി േബാധിപിച അേപക      മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക രമണി ഭാര് 84

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതജ െക ഭാര് 61

2 ഹൻസ സി െക മകള 37

3 സന് സി െക മകള 34

4 ദിവ് സി െക മകള 30
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:ബി1-14049/2021 17-09-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എം കഷൻ നായർ  എളയാവർ അംശം െചാവ േദശ

ം വനാവൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് രാധ പി െക േബാധിപിച അേപക    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2020-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-14050/2021 17-09-2021
 
  കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ പി പി   എളയാവർ അംശം അതിരകം േദശ

ം  പതൻപരയിൽ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് രാധ െക  േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-11-1996-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-14051/2021 17-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െകാളപത് സരസ്തി ഭാര് 54

2 േരഷ െക മകള 35

3 റിനിജ െക മകള 33

4 റിഷണ െക മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ പി െക ഭാര് 73

2 േരണ പി െക മകള 53

3 സ്പ പി െക മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ െക ഭാര് 60

2 രാേജഷ പി പി മകന 45

3 രതീഷ പി പി മകന 38

4 രേപഷ പി പി മകന 34

26th October 2021Revenue Department9561
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 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമല സി െക  എളയാവർ േദശം െചാവ േദശം െതെക വീടി

ൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള ശീലയ സി െക  േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-10-2008-ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-14053/2021 17-09-2021
 
  കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി  െക രവീനൻ  എളയാവർ അംശം എളയാവർ േദശം

ദയേരാത്  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മകന നിതീഷ ഒ  വി  േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-14054/2021 17-09-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജമ  എളയാവർ അംശം െചാവ േദശം ഉഷസ് വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകള ഉഷ എം െക  േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-05-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിബില സി െക മകള 37

2 ശീലയ സി െക മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി ഒ വി ഭാര് 57

2 ധേനഷ ഒ വി മകന 37

3 നിതീഷ ഒ വി മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ എം െക മകള 46
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:ബി1-14055/2021 17-09-2021
 
  കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിമിഷ പി  െക  എളയാവർ അംശം  കിഴതളി േദശം

െചനിേലാട്   ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട ഭരതാവ െക സജീഷ േബാധിപിച അേപക    മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-07-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക സജീഷ ഭരതാവ 38

2 െക അനശീ മകള 9

3 െക തരംഗ മകന 4
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NOTICE

 
:ബി1-14057/2021 17-09-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കിഴകയിൽ ശീധരൻ  എളയാവർ അംശം മണയാട േദശം

കിഴകയിൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന മേഹഷ െക േബാധിപിച അേപക    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-02-2008-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-12889/2021 17-09-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മലയൻ  ചാലിൽ കഷൻ  എളയാവർ അംശം മണയാട േദശ

ം  കേചരിവളപിൽ ഹൗസ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള ശീമതി എം സി േബാധിപിച അേപക      മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-13849/2021 16-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസമതി െക ഭാര് 72

2 രാജിവൻ കിഴകയിൽ മകന 55

3 മേഹഷ കിഴകയിൽ മകന 51

4 സരജ കിഴകയിൽ മകള 52

5 സമജ  കിഴകയിൽ മകള 49

6 മഹിജ കിഴകയിൽ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീമതി എം സി മകള 54

2 വതലകമാരി എം സി മകള 51

3 ഉഷകമാരി എം സി മകള 49

4 ജയകഷൻ എം സി മകന 47
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  കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജാതൻ െക െക  എടകാട  അംശം  കിഴന േദശം

കണിചാങണി  വീട  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      രാജീവൻ െക െക  േബാധിപിച അേപക    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-06-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-13840/2021 16-09-2021
 
  കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി  വിേനാദ   േചേലാറ  അംശം  ഏചർ   േദശം

കിഴേകപരയിൽ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് സന് എൻ േബാധിപിച അേപക    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-02-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാർവതി െക െക അമ 83

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സന് എൻ ഭാര് 37

2 വിഷേദവ െക പി മകന 13

3 കിഷൻേദവ െക പി മകന 5

4 ജാനകി െക പി അമ 73

26th October 2021Revenue Department9565
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:ബി1-13836/2021 16-09-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി ഗൗരി  േചേലാറ അംശം േചേലാറ േദശത് രാം നിവാസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന രതനരാജ െക േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 09-08-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-13837/2021 16-09-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാടിവളപിൽ കമാരൻ  േചേലാറ അംശം മാേചരി േദശത

് െകാടിവളപിൽ ഹൗസ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് േരാഹിണി െക  േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 05-04-2021-ൽ   മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-13838/2021 16-09-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ പാറ  േചേലാറ അംശം മാേചരി േദശത് ഏറൻ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന എ ദാസൻ േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതനരാജ െക മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരാഹിണി െക ഭാര് 67

2 ഷമിറ െക മകള 47

3 ൈഷജ െക മകള 45

4 ഷംന െക മകള 45
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അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ ദാസൻ മകന 60

2 എ ബാലകഷൻ മകന 66

3 എ പതനാഭൻ മകന 64

4 എ ചനൻ മകന 59

5 എ പതാവതി മകള 57
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി1-13850/2021 16-09-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ധനഞയൻ പി  എടകാട അംശം എടകാട േദശം ശീവനനം

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ചനിക പി  േബാധിപിച അേപക പകാരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-09-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-13852/2021 16-09-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജീവൻ മാധവൻ െവങാേടരി  എടകാട അംശം എടകാട

േദശം മാധവം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ജീജ രാജീവൻ േബാധിപിച അേപകപകാരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-04-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-13853/2021 16-09-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശീനൻ  എടകാട അംശം ചിറക്താഴ േദശം മാരിയാം  വളപി

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനിക പി ഭാര് 56

2 കീർതന പി മകള 31

3 അമത പി മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജീജ രാജീവൻ ഭാര് 44

2 െമർവിൻ ജീരാജ മകന 24

3 െവങാേടരി േമാബിൻ ജീരാജ മകന 18

4  കൗസ അമ 76
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സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് രാജമ െക േബാധിപിച അേപകപകാരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-13860/2021 17-09-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ െഷഫീഖ ടി െക  കടമർ അംശം കടമർ േദശം

തൗഫിഖ  മൻസിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ അചന അബൾ കരിം  േബാധിപിച അേപക പകാരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  17-05-2018-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-13854/2021 16-09-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ െക  എടകാട അംശം കിഴന േദശം ലാൽ വിഹാർ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള സയന ആർ ചനൻ  േബാധിപിച അേപകപകാരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-03-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജമ െക ഭാര് 65

2 റിേജഷ െക മകന 37

3 സേജഷ െക മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾ കരിം അചന 55

2 കയറനിസ അമ 43

3 മഹമദ ഷരീഫ ടി െക സേഹാദരൻ 26

4 ഉമകലസ സംറീൻ ടി െക സേഹാദരി 22

5 സ്ാലിഹ കരീം ടി െക സേഹാദരി 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ സി സധ ഭാര് 61
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:ബി1-13855/2021 16-09-2021
 
 കണര താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധർ  എടകാട അംശം കണർ കരാർ േദശം പാഞജന്ം

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള നിഷമിത േബാധിപിച അേപകപകാരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-13856/2021 16-09-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം യേശാദ  എടകാട അംശം എടകാട േദശം ചാലിൽ കണി

ൽ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന േപമരാജൻ വി  േബാധിപിച അേപകപകാരം      അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2009-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ പറയനയാൾ   മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-13857/2021 16-09-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയശീ  കടമർ അംശം  കടമർ  േദശം നാവത് ഹൗസ

വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 പേരതയെട അമ കാർത്ായനി േബാധിപിച അേപകപകാരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  10-12-2020-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

2 സായജ രാമചനൻ മകന 36

3 സയന ആർ ചനൻ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിത െക എം ഭാര് 58

2 അശ്ിത മകള 28

3 നിഷമിത മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമരാജൻ വി മകന 68
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:ബി1-13858/2021 16-09-2021
 
  കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ലക്മി  എന കംഭ  കടമർ അംശം കടമർ േദശം

പറമിൽ വീട വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന രേമശൻ  േബാധിപിച അേപകപകാരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-02-2017-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി അമ 77

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ രാധ മകള 74

2 ചനൻ പറമിൽ മകന 71

3 ഐ എൻ രവിനൻ മകന 64

4 ഐ എൻ രേമശൻ മകന 61

5 ഐ എൻ രതീശൻ മകന 58

6 റീജ എൻ മരണെപട മകൾ പി
മാലതിയെട മകൾ

പൗതി 48

7 ഷിജി എൻ മരണെപട മകൾ പി
മാലതിയെട മകൾ

പൗതി 41
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:ബി1-13863/2021 16-09-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരൻ വി  കടമർ അംശം ആഡർ േദശം വലതിൽ ഹൗസ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് കാർത്ായനി പി  േബാധിപിച അേപകപകാരം  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 30-10-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-13864/2021 16-09-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിറയിൽ േഗാവിനൻ  കല്ാേശരി അംശം കണപരം േദശം

ചിറയിൽ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ശാരദ എം വി  േബാധിപിച അേപകപകാരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  25-08-1984-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-13865/2021 17-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി പി ഭാര് 77

2 ഉഷ പി മകള 55

3 മേഹശൻ പി മകന 53

4 നിഷ പി മകള 49

5 ഷീജ പി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ എം വി ഭാര് 73

2 സേരഷകമാർ മാടവളപിൽ മകന 59

3 ശീജ സി മകള 51

4 സജിന സി മകള 46

5 സേമഷ ചിറയിൽ മകന 44
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 കണര താലകില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ ജി വി  കല്ാേശരി അംശം കല്ാേശരി േദശം ജി വി ഹൗസ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകള അനിത ജി വി േബാധിപിച അേപകപകാരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-02-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-13866/2021 16-09-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ എം ടി  എടകാട അംശം എടകാട േദശം രാജലക്മ

ി നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് രാജലക്മി എ േബാധിപിച അേപകപകാരം 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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-13868/2021 17-09-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭരതൻ സി  ഇരിേവരി അംശം ഇരിേവരി േദശം അഭിരാം വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ  ഭാര്  ബീന  വി   േബാധിപിച  അേപകപകാരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-07-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അരവിനാകൻ ജി വി മകള 54

2 അനിത ജി വി മകള 47

3 മിനി ജി വി മകള 44

4 സധ ജി വി മകള 41

5 അജിത ജി വി മകള 38

6 അമിളി ജി വി മകള 33

7 സതി െക (രണാം ഭാര് ) ഭാര് 64

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജലക്മി എ ഭാര് 69
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:ബി1-13869/2021 17-09-2021
 
  കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ പി  വി   ഇരിേവരി  അംശം  കേകാത്  േദശ

ം  പതൻവളപിൽ ഹൗസ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര്  എം രമാവതി  േബാധിപിച അേപകപകാരം അവകാശ

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

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-13870/2021 17-09-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സീതാലകി  അഴിേകാട സൗത് അംശം അഴീേകാട േദശ

ം  ആലിൻകീഴിൽ  ഹൗസ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന മേനാജ എ  േബാധിപിച അേപക പകാരം  അവകാശ

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

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-13471/2021 17-09-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ തായത്  പഴാതി അംശം പഴാതി േദശം എച് എസ

മൻസിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീന വി ഭാര് 60

2 അശ്ിൻ ഭരതൻ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം രമാവതി ഭാര് 65

2 രേപഷ പി വി മകന 37

3 റിേജഷ പി വി മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയരാജൻ എ മകന 61

2 ജിനരാജൻ എ മകന 58

3 േപമലത എ മകള 56

4 മേനാജ എ മകന 54
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സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് എ ടി സകീന  േബാധിപിച അേപകപകാരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2014-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-13832/2021 16-09-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപമരാജൻ െമാടമൽ  െചമിേലാട അംശം തലവിൽ േദശം

ദമയനി വിഹാർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ െക േബാധിപിച അേപകപകാരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

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

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി1-13834/2021 16-09-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി െക വി  െചമിേലാട അംശം േകാേയാട േദശം

െകാലൻെറ വളപിൽ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള സജിത െക വി  േബാധിപിച അേപകപകാരം  അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-11-2020-ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ ടി സകീന ഭാര് 72

2 എ ടി നസീമ മകള 49

3 സഫറ എ ടി മകള 47

4 നജമ എ ടി മകള 45

5 മംതാസ എ ടി മകള 41

6 സമീറ എ ടി മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ െക ഭാര് 51

2 പതയഷ േപമരാജൻ മകന 21

3 ഐശ്ര് േപമരാജൻ മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:ബി1-13835/2021 16-09-2021
 
 കണര താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നയന സേരാജിനി  േചേലാറ അംശം തിലാനർ േദശം നയ

ന ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ നയന േഗാപാലൻ േബാധിപിച അേപകപകാരം   അവകാശ വിചാരണ

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

1 ൈശലജ െക വി മകള 56

2 സജിത െക വി മകള 52

3 സനില െക വി മകള 49

4 നിഷ െക വി മകള 40

5 നനന െക വി മരണെപട മകൾ സഹിജ
െക വി യെട മകൾ

പൗതി 17

6 നയന െക വി        "           " പൗതി 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നയന േഗാപാലൻ ഭരതാവ 65
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:ബി 1 -14877/ 2021 12-10-2021
 
 കണര താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാമണി  കണർ -1 അംശം കണർ കരാർ േദശത് ഉപാല വളപ്

   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ സേഹാദരൻ ശിവൻകടി , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 1 10000 / 2021 15-07-2021
 
 കണര താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിജ പി പി  ചിറകൽ അംശം,പഴാതി േദശത് തയംബക വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 പേരതനെറ ഭാര് ഷിജ െക എം , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി സേഹാദരി 65

2 ശിവൻകടി സേഹാദരൻ 62

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിജ െക എം ഭാര് 41

2 ആര്ൻ സിജ മകന 15

3 ദർശൻ സിജ മകന 13

4 നിർമല പി പി അമ 65
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