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NOTICE

 
നമര:ബി 1 -15723/ 2021 25-10-2021
 
 കണര താലകില   മഴപിലങാട അംശം മഴപിലങാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തസലിം എ െക

അസവ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട ഭരതാവ ബഷീർ ടി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -15724/ 2021 25-10-2021
 
 കണര താലകില   മഴപിലങാട  അംശം മഴപിലങാട േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മകനൻ പി

െശയസ് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സശീല െക , , േ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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബഷീർ  ടി ഭരതാവ 57

2 ഫംഷിദ ബഷീർ എ െക മകന 32

3 ഫൻസിയ ബഷീർ എ െക മകള 28

4 ഫാതിമത് ഫിദ ബഷീർ  എ െക മകള 20

5 ഒ യസഫ പിതാവ 75

6 സഹറ എ െക മാതാവ 71

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സശീല െക ഭാര് 65

2 മേഹഷ പി മകന 47

3 സജിന പി െക മകള 43

4 േസാണിയ പി െക മകള 41

5 സനീപ പി െക മകന 38
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നമര:ബി 1 -15726/ 2021 25-10-2021
 
 കണര താലകില   മഴപിലങാട  അംശം മഴപിലങാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നബീസ എം െക

െഷറഫ  മൻസിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന എം െക മഹമദ അഷറഫ , , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-07-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -15727/ 2021 25-10-2021
 
 കണര താലകില   മഴപിലങാട  അംശം മഴപിലങാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാകര കല്ാണി

പറമത് വീട വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന അേശാകൻ പി    , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2006 -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 -15729/ 2021 25-10-2021
 
 കണര താലകില  മഴപിലങാട  അംശം മഴപിലങാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആരിഫ എ പി  വി പ

ി  ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന വി പി മനാദ , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2017  -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം െക മഹമദ അഷറഫ മകന 64

2 റസിയ എം െക മകള 58

3 ഷഹീദ എം െക മകള 54

4 േമേലകണി ൈഫസൽ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി പി മകള 80

2 സേരാജിനി പി മകള 73

3 ശീമതി പി മകള 72

4 ചനി പി മകള 65

5 ബാലകഷൻ പി മകന 64

6 അേശാകൻ പി മകന 56
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മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -15730 2021 25-10-2021
 
 കണര താലകില   മഴപിലങാട  അംശം മഴപിലങാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി ബാലകഷ

ൻ   അറതിൽ  ഹൗസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് രഞിനി എം ടി , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

04-1997  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -15732/ 2021 25-10-2021
 
  കണര താലകില   മഴപിലങാട  അംശം മഴപിലങാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമറനിസ

അബദള   േറാഷൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന മഹമദ അദീബ ടി സി , , േ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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈമമന വി പി മകള 58

2 മൻസർ വി പി മകന 56

3 വി പി മഷദ മകന 52

4 വി പി  മനാദ മകന 50

5 മഷാഹിദ വി പി മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഞിനി എം ടി ഭാര് 60

2 രജീഷബാബ എം ടി മകന 40

3 രജില എം ടി മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബദള തയിെലകണി ഭരതാവ 57
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2 ഹസന ടി സി മകള 31

3 ഫാതിമ ഷംന ടി സി മകള 29

4 മഹമദ അദീപ ടി സി മകന 23
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 1 -15734/ 2021 25-10-2021
 
  കണര താലകില   പഴാതി അംശം പഴാതി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേലാചന പി പി  പതി

യ പരയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട ഭരതാവ രേമശൻ പാണൻ , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-04-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -12750/ 2021 25-10-2021
 
  കണര താലകില   മാവിലായി  അംശം  മാവിലായി  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലക്മി  െക വി

കണിശെൻറ  വളപിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മാതാവ െക വി േദവകി , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

10-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയന ഒരാൾ  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 -15720/ 2021 25-10-2021
 
  കണര താലകില   എടകാട  അംശം ചാലപടിഞാെറ കര താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാണ കനമൽ

ചിതാലയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന സനിൽകമാർ വി സി , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2016 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രേമശൻ പാണൻ ഭരതാവ 65

2 രാഹൽ രേമശ പി മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക വി േദവകി മാതാവ 85
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 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 1 -15728/ 2021 25-10-2021
 
 കണര താലകില   മഴപിലങാട  അംശം മഴപിലങാട േദശത് മസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി ഗീത  പറപ്

ൻ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന സിദാർത് െക വി , , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-03-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിൽകമാർ വി സി മകന 56

2 സജിത്കമാർ വി സി മകന 54

3 ചിതകമാരി വി സി മകള 51

4 സേകഷകമാർ വി സി മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക രാജൻ ഭരതാവ 72

2 ുതി െക വി മകള 28

3 സിദാർത് െക വി മകന 27
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-15715/2021 22-10-2021
 
 കണര താലകില  എടകാട അംശം കണർ കരാർ േദശത്  കകാടൻ ഹൗസ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ക

െ  അജീഷ    എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ സേഹാദരി ഷീന എ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-07-2021-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:ബി1-15714/2021 22-10-2021
 
  കണര  താലകില  എടകാട  അംശം  കണർ  കരാർ  േദശത്   കേനാത്   ഹൗസ  വീടിൽ    താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  കേനാത് ഭാസകരൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന െക രാജീവ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-06-2021-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:ബി1-15713/2021 22-10-2021
 
  കണര  താലകില   എടകാട  അംശം  ചിറക്താഴ  േദശത്   െചറിയകേനാത്  (സേനാഷ  നിവാസ)  വീടിൽ

താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാറകാട്  അചതൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന സേനാഷകമാർ പി   േബാധിപിച

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ ചനിക മാതാവ 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമാവതി ഭാര് 66

2 െക രാജീവ മകന 51

3 െക ജയരാജൻ മകന 45

4 െക ഗീത മകള 43
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പരിേശാധിചതില ടിയാന  30-09-1996-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:ബി1-15712/2021 22-10-2021
 
 കണര താലകില   കണാടിപറമ് അംശം പുപി േദശത്   നാസർ മൻസിൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിച

േപായ   അബബകർ  പി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ജബാർ അബബകർ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

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

09-2020-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15711/2021 22-10-2021
 
  കണര  താലകില   കണാടിപറമ്  അംശം  കണാടിപറമ്  േദശത്  േമകണകിൽ വീട  വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  ബാലകഷവാര്ാർ എം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന സജീവൻ െക എം  േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി എം ഭാര് 85

2 സദാനനൻ പി മകന 63

3 പി സജിത മകള 59

4 സായനാഥൻ പി മകന 55

5 പദീപകമാർ പി മകന 52

6 സേനാഷമാർ പി മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന െക പി ഭാര് 75

2 അബൾ നാസിർ െക പി മകന 61

3 ജബാർ അബബകർ മകന 60

4 ജമീല െക പി മകള 53

5 ഹാഷിം െക പി മകന 54

6 മംതാസ െക പി മകള 46

7 അബ റഷീദ െക പി മകന 44

8 ഷാനവാസ െക പി മകന 40

9 നിയാസ െക പി മകന 35
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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:ബി1-15710/2021 22-10-2021
 
 കണര താലകില   അഞരകണി അംശം മാമ േദശത് എടവന (വീട) വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

ചനൻ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള നിജില െക  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  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:ബി1-15708/ 2021 22-10-2021
 
 കണര താലകില പളികന് അംശം ചാലാട േദശത് ചേനാത് ൈലൻ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

രതമ വി  സി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന സതീശൻ ടി വി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-03-2016-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്ഭാമ െക എം ഭാര് 65

2 സജീനൻ െക എം മകന 48

3 സിന െക എം മകള 45

4 സജീവൻ െക എം മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള െക ഭാര് 60

2 നിജിൽ െക മകന 33

3 നിജില െക മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാഗിണി ടി വി മകള 64

2 ശീധരി ടി വി മകള 62

3 സീത ടി വി മകള 60
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നമര:ബി1-15707/2021 22-10-2021
 
 കണര താലകില  പളികന് അംശം ചാലാട േദശത്  കനംപറത്ഹൗസ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

    െക പസനകമാർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന പവീൺ കാനതർ േ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. 

 
നമര:ബി1-15683/2021 22-10-2021
 
 കണര താലകില   മേണരി അംശം ഏചർ േദശത് തണിേകാത് ഹൗസ വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

തണിേകാത്  യേശാദ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന അേശാകൻ ടി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

05-2015-ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15682/2021 22-10-2021
 
 കണര താലകില  ചിറകൽ അംശം ചിറകൽ േദശത്  ുതിലയ വീടിൽ    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജ

ാനകി  െക  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

4 സതീശൻ ടി വി മകന 58

5 േബബി ൈറന ടി വി മകള 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാർഗവി പി ഭാര് 58

2 പവീൺ കാനതർ മകന 38

3 ധന് െക മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പീത ടി െക മകള 61

2 പസീത ടി മകള 57

3 അേശാകൻ ടി മകന 55

4 സീമ ടി മകള 52

5 ഷീബ ടി മകള 50

6 ശീജിത് ടി മകന 50
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സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട  സേഹാദരി  െക ശാരദ   േബാധിപിച  അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  26-06-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക കാർത്ായനി സേഹാദരി 84

2 െക ലകി സേഹാദരി 79

3 െകഎം നാരായണി സേഹാദരി 78

4 െക ശാരദ സേഹാദരി 70
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-15680/2021 22-10-2021
 
 കണര താലകില  കടമർ അംശം കാടാചിറ േദശത് െക വി ഹൗസ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ

്  െക  വി    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള ശിവാനി സേരഷ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  07-08-2021-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:ബി1-15679/2021 22-10-2021
 
 കണര താലകില  പളികന് അംശം ചാലാട േദശത്   കനം പറത് വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

ഹരിദാസ പതിയപരയിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട  സേഹാദരി  ശാരദ  െക  േബാധിപിച  അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-12-2020-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15677/2021 22-10-2021
 
 കണര താലകില  പളികന് അംശം പളികന് േദശത് നാേദാരൻ ഹൗസ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

 പേമാദ എൻ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ പി   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   25-02-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശിവാനി സേരഷ മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ െക സേഹാദരി 91

23th November 2021Revenue Department14111
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15676/2021 22-10-2021
 
 കണര താലകില പളികന് അംശം പളികന് േദശത് ചാലിൽ ഹൗസ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ക

െ സി  കഷൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള സി എൻ സജാത  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2007-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15635/2021 22-10-2021
 
  കണര  താലകില  അഴിേകാട  സൗത്  അംശം  അഴീേകാട  േദശത്   തറയിൽ  പീടികയിൽ  ഹൗസ  വീടിൽ

താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   തറയിൽ  പീടികയിൽ  റാബി  ഉമ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന ഖാലിദ ടി പി  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    22-04-2012-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി െക മാതാവ 83

2 ഉഷ പി ഭാര് 48

3 പണവ എൻ മകന 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി എൻ  സജാത മകള 64

2 സമംഗല മകള 63

3 സി എൻ ഹരീഷ മകന 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാദലി തറയിൽ പീടികയിൽ മകന 70

2 റഹത് ടി പി മകള 67

3 താഹിറ ടി പി മകള 64

4 ഖാലിദ ടി പി മകന 62

5 ൈസനബ ടി പി മകന 58

6 റഖിയ ടി പി മകള 58
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നമര:ബി1-15633/2021 22-10-2021
 
 കണര താലകില  പഴാതി അംശം  പഴാതി േദശത്  കാരായി ഹൗസ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക

സേരാജിനി    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന പജിത്കമാർ െക െക േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2021--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:ബി1-15632/2021 22-10-2021
 
 കണര താലകില  എളയാവർ അംശം എളയാവർ േദശത്  വനാവൻ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം വ

ി നാരായണൻ നമ്ാർ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന വി െക സേമഷ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-09-2021-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:ബി1-15631/2021 22-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക െക രാമചനൻ (മരണെപട മകൻ െക െക കഷെൻറ
മകൻ)

പൗതൻ 67

2 െക െക േശാഭന  (മരണെപട മകൻ െക െക കഷെൻറ
മകൾ)

പൗതി 65

3 ആഷിത് അേശാകൻ (മരണെപട മകൻ കിഴകയിൽ
അേശാകൻ മകൻ)

പൗതൻ 27

4 ബാബരാജ െക (മരണെപട മകൾ ഗീത െക യെട മകൻ) പൗതൻ 57

5 അജിതകമാർ െക െക  (മരണെപട മകൾ ഗീത െക യെട
മകൻ)

പൗതൻ 55

6 സജിത്കമാർ െക  (മരണെപട മകൾ ഗീത െക യെട മകൻ) പൗതൻ 52

7 പജിത്കമാർ െക െക  (മരണെപട മകൾ ഗീത െക യെട
മകൻ)

പൗതൻ 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി െക ജയലകി ഭാര് 69

2 വി െക സവർണ മകള 47

3 വി െക സേമഷ മകന 43
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 കണര താലകില   എളയാവർ അംശം െചാവ േദശത് സഞലി വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശീന

ൻ  സി     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകള ഷരിമ സി െക േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-09-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15630/2021  22-10-2021
 
  കണര താലകില   എളയാവർ അംശം  കിഴതളി  േദശത്  ചങലവളപിൽ ഹൗസ വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  അലീമാബി എം െക   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന െഷയഖ മഹമദ കാസിം േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    08-08-2021-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:ബി1-15629/2021 22-10-2021
 
 കണര താലകില   എളയാവർ അംശം െചാവ േദശത്  സനീപ നിവാസ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

പതൻപരയിൽ  ലകണൻ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന സനീപ പി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-03-2007-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പമീള െക പി ഭാര് 62

2 ഷൽന സി െക മകള 41

3 ഷരിമ സി െക മകള 35

4 െക യേശാദ മാതാവ 95

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഷയഖ മഹമദ കാസിം മകന 61

2 സാഹിദ ടി െക മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1 സാവിതി സി െക ഭാര് 74

2 ജിേതനകമാർ പി മകന 51

3 ഷാജിത് പി മകന 50

4 സൻജിത് പി മകന 49

5 സഞയ പി മകന 47

6 സനീപ പി മകന 45
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-15627/2021 22-10-2021
 
 കണര താലകില  എളയാവർ അംശം മണയാട േദശത്  ലകി േകാേടജ  വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

     പി െക ഗീത   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട മകന ഷിജിൽ െക െക േബാധിപിച അേപക  ബനെപട 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:ബി1-15626/2021 22-10-2021
 
 കണര താലകില  എളയാവർ അംശം മണയാട േദശത്  മനേബത് ഹൗസ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപാ

യ  ബാലൻ  െക   എനയാളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് അരനതി, േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-05-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15625/2021 22-10-2021
 
  കണര താലകില എളയാവർ അംശം െചാവ േദശത്  വലിയപരയിൽ കനത് ഹൗസ വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  വി െക ജയരാജൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയപകാശ പി െക ഭരതാവ 74

2 ഷിജിൽ െക െക മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അരനതി ഭാര് 76

2 സലില എം മകള 55

3 സജിത് എം മകന 53

4 ദീപക എം മകന 47

5 ദിലീപ എം മകന 46
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള ഷംന , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-07-2018-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15624/2021 22-10-2021
 
 കണര താലകില  എളയാവർ അംശം െചാവ േദശത്   വലിയപരയിൽ കനത് ഹൗസ വീടിൽ താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  ൈശലജ ഇ െക   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള ഷംന  േ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: ബി1-15623/2021 22-10-2021
 
 കണര താലകില  എളയാവർ അംശം കിഴതളി േദശത്  തലി ഹൗസ വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

വിമല  ടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന വിപിൻ ദാസ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   17-01-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷംന മകള 41

2 ഷമിൽ വി െക മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷംന മകള 41

2 ഷമിൽ വി െക മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജിത മകള 36

2 വിപിൻ ദാസ മകന 32

3 വിഘേനഷ മകന 21
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നമര:ബി1-15622/2021 22-10-2021
 
 കണര താലകില  എളയാവർ അംശം എളയാവർ േദശത് ഉഷസ് വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി വി

വാസനി    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട ഭരതാവ പി െക േഗാപാലൻ നമ്ാർ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    16-05-2021-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: ബി1-15621/2021 22-10-2021
 
  കണര താലകില   കണർ I അംശം കണർ കരാർ േദശത് ഫരീദാസ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

അബള കഞി പി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ഫഹീം അബള കഞി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15620/2021 22-10-2021
 
 കണര താലകില   കണർ I അംശം കണർ കരാർ േദശത്  അടിേയരി പറമ് വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

 ഷാേരാൺ എ െജ   എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മാതാവ തങമണി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി െക േഗാപാലൻ നമ്ാർ ഭരതാവ 80

2 വി വി ഉഷ മകള 51

3 വി വി േജ്ാതി മകള 49

4 വി വി കപ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശഹർബാൻ അബള കഞി ഭാര് 60

2 ഫർദാൻ അബള മകന 37

3 ഫർഹാൻ അബള മകന 39

4 ഫരീദ മകള 35

5 ഫഹീം അബള കഞി മകന 26
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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:ബി1-15618/2021 22-10-2021
 
 കണര താലകില  കണർ I അംശം തായെതര േദശത് സശീലാലയം വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

സശീല ടി  പി    എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന സനിൽകമാർ ഡി   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2021-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:ബി1-15615/2021 22-10-2021
 
 കണര താലകില   കണർ I അംശം കണർ കരാർ േദശത്  ബീവ ഹൗസ വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

ആലകാട് മസഫ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ഷഹീൻ ആലകാട് മസഫ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2019-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി മാതാവ 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഷിൽ കമാർ ഡി മകന 65

2 സഗതകമാരി ഡി മകള 63

3 സഭാഷിണികമാരി ഡി മകള 58

4 സനിൽകമാർ ഡി മകന 55

5 സദീഷമാർ ഡി മകന 51

6 സജയകമാരി ഡി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാജിദ മസഫ മമ മകന 47

2 ഷഫീക്  മസഫ മമ മകന 46

3 ഷഹീൻ ആലകാട് മസഫ മകള 35
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Kannur District

 
Kannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി1-15616/2021 22-10-2021
 
 കണര താലകില  കണർ I അംശം കണർ കരാർ  േദശത് ഡിസിൽവ ഹൗസ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപാ

യ   സാൻലി  ഡിസിൽവ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് േജായസി ഡിസിൽവ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-05-2020-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15534/2021 22-10-2021
 
 കണര താലകില  കണർ I അംശം കണർ കരാർ േദശത്   ബീവ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിശ

ബി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന ഷഹീൻ ആലകാട്  മസഫ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15533/2021 22-10-2021
 
 കണര താലകില   കണർ ഐ അംശം കണർ കരാർ േദശത് പേടല ഹൗസ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  േജായസി ഡിസിൽവ ഭാര് 62

2 സണി ഡിസിൽവ മകന 44

3  സജിനി ഡിസിൽവ മകള 42

4 സേജഷ ആൻ്റണി ഡിസിൽവ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാജിദ മസഫ മമ മകന 47

2 ഷഫിക് മസഫ മമ മകന 46

3 ഷഹീൻ ആലകാട് മസഫ മകള 35
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 സാലി കകാടൻ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന യനസ പി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  19-06-2021-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:ബി1-15532/2021 22-10-2021
 
 കണര താലകില  പഴാതി  അംശം  പഴാതി േദശത് പതകടി ഹൗസ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈശല

ജ പതകടി    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട സേഹാദരി മലിക പി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-08-1993-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:ബി1-15531/2021 22-10-2021
 
 കണര താലകില   പഴാതി അംശം പഴാതി േദശത്   രമ് നിവാസ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ മട

ട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് േശാഭ എ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഹത് പേടാല ഭാര് 61

2 നസീറ പി മകള 46

3 ആസാദ പി മകന 44

4 ഷാഹിന എസ മകള 42

5 സഫീറ മകള 41

6 യനസ പി മകന 40

7 യസഫ പി മകന 37

8 ഷമീന ഷഹാബദീൻ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മലിക പി സേഹാദരി 69

2 ഷംന എം                  (മരണെപട സേഹാദരൻ പതകടി
ആനനൻ

മകള 38

3 ഷജിൽ എം                 (മരണെപട സേഹാദരൻ പതകടി
ആനനൻ

മകന 27

4 വൽസലൻ പി സേഹാദരൻ 66

5 ശീജ പി സേഹാദരി 61

23th November 2021Revenue Department14121
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-11-2015-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:ബി1-15735/2021 22-10-2021
 
 കണര താലകില  പഴാതി അംശം പഴാതി േദശത്  പതേവാത് ഹൗസ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പ

ി  ജനാർദനൻ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ഉണികഷൻ പി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൻ  29-4-1990-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:ബി1-15725/2021 25-10-2021
 
 കണര താലകില   മഴപിലങാട അംശം മഴപിലങാട േദശത്   രഹനാസ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

അഹമദ എം െക  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് എൻ പി കഞാമി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-01-2021-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭ എ ഭാര് 61

2 എം രമ് മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി പി ഭാര് 66

2 ഉണികഷൻ പി മകന 41

3 ജീജ പി മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ പി കഞാമി ഭാര് 66

2 എൻ പി രഹന മകള 52

3 സമീർ നടവിേലാതി മകന 51

4 അസകർ എൻ പി മകന 49

5 എൻ പി റബീന മകള 47
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നമര: ബി1-15718/2021 25-10-2021
 
 കണര താലകില   എടകാട അംശം കണർ കരാർ േദശത്  രാധാ നിവാസ വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

 രാധ  ടി  വി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന രഞിത് സി  എച്   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-15705/2021 22-10-2021
 
  കണര താലകില  മേണരി അംശം മേണരി േദശത് പറമൻ ഹൗസ വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

രതാകരൻ പി    എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

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

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    07-04-2021-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: ബി1-15681/2021 22-10-2021
 
 കണര താലകില   പളികന് അംശം ചാലാട േദശത്   ഡയണ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമാടത

ി നാരായണൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന ഉജ്ൽ നാരായണൻ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

6 എൻ പി റജില മകള 43

7 എൻ പി െസലിന മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിൽകമാർ ടി വി മകന 58

2 അജിത ടി വി മകള 55

3 സനിൽകമാർ സി എച് മകന 54

4 ലീന ടി വി മകള 51

5 രഞിത് സി എച് മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പീത െക െക ഭാര് 47

23th November 2021Revenue Department14123
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



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 അർജൻ നാരായണൻ മകന 51

2 ഉജ്ൽ നാരായണൻ മകന 49
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ _n1˛13382/2021. 2021 sk]v‰w_¿ 9.

19-˛10-˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk‰v \º¿ 41 (hm-eyw- X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`m-K-Øn¬ 8810˛-mw \º¿ t]Pn¬ 9˛9-˛2021-˛-mw Xob-Xn-bnse _n1-˛13387/2021-˛-mw \º¿
{]Imcw {]kn-≤o-I-cn® ]c-ky-Øn¬ Nne kmt¶-XnI Imc-W-ß-fm¬ ]niIpIƒ kw`-hn-®n-´p-≠v.
Bb-Xn-\m¬ Ah Xmsg ]d-bp∂ coXn-bn¬ Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

^b¬ \º¿ ‘_n1-˛13387/2021’ F∂-Xn\v ]Icw ‘_n1-˛13382/2021’ F∂pw Ah-Im-in-I-fn¬

c≠m-asØ Ah-Imin ‘73’ F∂-Xn\v ]Icw  ‘iio-{µ≥, F.’ F∂pw XncpØn ]ckyw
{]kn-≤o-I-cn-°p-∂p.

(2)

\º¿ _n1˛13372/2021. 2021 sk]v‰w_¿ 9.

19-˛10-˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk‰v \º¿ 41 (hm-eyw- X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v  dh\yq hn`m -K -Øn¬ {]kn -≤o -I -c n® ta¬ \º¿ ]c -ky -Øn¬ Nne kmt¶ -XnI
Imc-W-ß-fm¬ ]niIv kw`-hn-®n-´p -≠v.  Bb-Xn -\m¬ Ah Xmsg ]d-bpw {]Imcw Xn-cpØn
hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

]tc -Xs‚ Ah-Im -in -I -fn¬ {Ia \º¿ ( 1) hnP -b-Ip -am -dmWv S n . B¿. F∂Xv

hnP-b-Ip-am-c≥ Sn. B¿. F∂v XncpØn ]ckyw {]kn-≤o-I-cn-°p-∂p.

23th November 2021Revenue Department14125
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