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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-19904/2021 01-12-2021
 
കണയനർ താലകില നടമ  (െതകംഭാഗം)  വിേലജില  െതകംഭാഗം  േദശത്  തപണിതറ ഒളിപറമിൽ വീടിൽ

താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  രവീനനാഥൻ  എം  എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്  ലളിത രവീനനാഥൻ  േബാധിപിച

അേപക  വിേലജ  ഓഫീസര  മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന    02-09-2021-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത രവീനനാഥൻ ഭാര് 51
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-17718/2021 23-11-2021
 
 കനയനര താലകില   ഇളംകളം വിേലജില കലർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ സി വി

നികഞം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന കിരൺ സി എം േബാധിപിച അേപക   ഇളംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-2021 -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:എ5-16546/2021 12-11-2021
 
 കനയനര താലകില   തകാകര വിേലജില  പതപളി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമ പി െക

പടിയത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന പി എം അബള ,േബാധിപിച അേപക   തകാകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-1996 -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:എ5-17721/2021 23-11-2021
 
 കനയനര താലകില   കണയനര വിേലജില കണയനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാച

ു േതസ്ാ  വി എ  െകാഴപൻ കറിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജാത േമാഹനൻ ഭാര് 56

2 കിരൺ സി എം മകന 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി എം മഹമദ സലീം മകന 76

2 പി എം െമാഹിയദീൻ മകന 70

3 പി എം അബള മകന 70

4 പി എം ഖദീജ മകള 65

5 പി എം ഹബീബ റഹാൻ മകന 60
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ േജായി  െക എം േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2021 -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:എ5-17720/2021 23-11-2021
 
 കനയനര താലകില   തകാകര േനാരത് വിേലജില ഞാലക  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ പി

ഭരതൻ  31  അേയാദ്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് െക ജി ഐഷ േബാധിപിച അേപക   തകാകരേനാരത്

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജായി  െക എം ഭരതാവ 69

2 േജ്ാതി േജായി മകള 41

3 കിരൺ േജായി മകന 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക ജി ഐഷ ഭാര് 78

2 ബിേനായ ഭരതൻ മകന 47

3 ബിേജായ ഭരതൻ മകന 42
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-16914/2021 12-11-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരപിള , ഇടപളി

േദശത്, നനാലയം  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിേനാരത് വിേലജില    ഗിരിജ രാമചനൻ , േപാേണകര ശീരാഗം വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-11-1993 -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:എ 5-16918/2021 12-11-2021
 
 കണയനര താലകില  എടയാടവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ,  വിഡാങര  േദശത്

, വലിയപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടയാടവയൽ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീേദവി ,  േബാധിപിച അേപക   എടയാടവയല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   22-06-2021 -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:എ5-16919/2021 12-11-2021
 
 കണയനര താലകില   വാഴകാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരികടി എൻ െജ , തകാകര

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സതി വിശ്നാഥൻ മകള 73

2 ഇന നാരായണേമേനാൻ മകള 71

3 പഭ രാജേഗാപാൽ മകള 67

4 നനകമാർ എം വി മകന 65

5 ഗിരിജ രാമചനൻ മകന 63

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി ഭാര് 57
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േദശത്, േപൾ െഹവൻ അപാർട്െസനിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴകാല വിേലജില   പേരതയെട മകള േജാർജജീന െക

െജ ,  േബാധിപിച അേപക   വാഴകാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2021 -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: എ5-16549/2021 12-11-2021
 
 കണയനര താലകില   നടമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിപിൻ െക പി , എരർ  േദശത്,

കാമളത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നടമ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മണികടി ,  േബാധിപിച അേപക   നടമ വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16671/2021 12-11-2021
 
 കണയനര താലകില   മരട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റാേഫാൽ  െക ഡി, മരട േദശത്,

െകാപാണിേശരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  മരട  വിേലജില   പേരതനെറ മകന െജഫിൻ റാേഫൽ ,  േബാധിപിച അേപക  മരട  വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാർജ് െജ കവലകാട് മകന 49

2 േജാർജജീന െക െജ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മണികടി ഭാര് 36

2 വനജ മാതാവ 72

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമഴസി  റാേഫൽ ഭാര് 55

2 െജഫിൻ റാേഫൽ മകന 30
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നമര:എ 5-16543/2021 12-11-2021
 
 കണയനര താലകില  മരട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി േഗാപാലകഷൻ , മരട  േദശത്

, പപനപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  മരട  വിേലജില   പേരതനെറ മകന നനകമാർ പി ജി ,  േബാധിപിച അേപക   മരട  വിേലജ

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

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:എ 5-16540/2021 12-11-2021
 
 കണയനര താലകില   മളനരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി പൗേലാസ,  മളനരതി

േദശത്, കാഞിരതിങൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മളനരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങി എൻ എം ,  േബാധിപിച അേപക

മളനരതി 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:എ 5-16519/2021 11-11-2021
 
 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജയിംസ െക െജ,  കലർ േദശത്

, എഴാത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എളംകളം വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ േപാൾ െക െജ , േബാധിപിച അേപക   എളംകളം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   30-09-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

3 സിഫി റാേഫൽ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കമാരി പി ആർ ഭാര് 63

2 േഗാപകമാർ പി ജി മകന 40

3 പി ജി കഷകമാർ മകന 41

4 നനകമാർ പി ജി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങി എൻ എം ഭാര് 69

2 അരൺ െക േപാൾ മകന 33
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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. 

 
നമര:എ5-16512/2021 11-11-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജായ േജാസഫ, പാനികളം

രവിപരം േദശത്, പാനികളം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എറണാകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആനി േജായി പാനികളം ,  േബാധിപിച

അേപക   എറണാകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 5-16511/2021 11-11-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹാജി ടി എ,  തമനം േദശത്,

തചപിളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പണിതറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബദൾ റഹീം ,  േബാധിപിച അേപക   പണിതറ വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േതാമസ െക െജ സേഹാദരൻ 51

2 േജാസ െക െജ സേഹാദരൻ 49

3 േപാൾ  െക െജ സേഹാദരൻ 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആനി േജായി പാനികളം ഭാര് 72

2 രശി േജായി പാനികളം മകള 40

3 നീന േജായ പാനികളം മകള 34

4 അനിൽ േജായ പാനികളം മകന 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഐഷ ഭാര് 71

2 ൈമമനത് മകള 54
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3 അബദൾ റഹീം മകന 51

4 അബദൾ ജലീൽ മകന 48
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 5-16507/2021 15-11-2021
 
 കണയനര താലകില   ആമൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി വർഗീസ , പതവാേശരി േദശത

്ത, ജീസസ് വില വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആമൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ടി റി വർഗീസ , േബാധിപിച അേപക   ആമൂര വില

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

 08-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 5-16506/2021 11-11-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളി െസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റാണി ദിവാകരൻ , ഇടപളി

േദശത് ദിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇടപളി െസൗത് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ വലത് ദിവാകരൻ ,  േബാധിപിച അേപക

ഇടപളി െസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-03-2021 -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. 

 
നമര:എ 5-16674/2021 12-11-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ നാരായൺകടി േമേനാൻ,

തകണാർവടം േദശത്, പവതിൽ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എറണാകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിർമലാേദവി ,  േബാധിപിച അേപക

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാറാമ വർഗീസ ഭാര് 69

2 ട്ിങിൾ സി വർഗീസ മകള 45

3 ടി റി സി  വർഗീസ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വലത് ദിവാകരൻ ഭരതാവ 78
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എറണാകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   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 ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 5-16698/2021 12-11-2021
 
 കണയനര താലകില   നടമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരിജ കഷകമാർ,  എരർ േദശത്, രാധ

ാ നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നടമ വിേലജില   പേരതയെട മകന രാഹൽ െക ജി , േബാധിപിച അേപക   നടമ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-09-2021 -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:എ 5-16942/2021 11-11-2021
 
 കണയനര താലകില   കാകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹൻദാസ ടി , കാകനാട

േദശത്, െചറകണത്  േശയസ് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാകനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചനിക എം ടി ,  േബാധിപിച അേപക

കാകനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സി ആർ നിർമലാേദവി ഭാര് 80

2 േജ്ാതി പി എൻ മകള 59

3 രതി ചനേമാഹൻ മകള 57

4 സതി മരളീധരൻ മകള 54

5 പീതി അേജായ കമാർ മകള 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാഹൽ െക ജി മകന 23

2 േരാഹിത െക ജി മകന 19

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനിക എം ടി ഭാര് 49
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നമര:എ 5-16995/2021 12-11-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ െക േജായി, ടിയാൻ ഭാര് ഷീ

ല േജായി , െപാനരനി േദശത്, തഷാരം വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പണിതറ വിേലജില   പേരതരെട  മകന െഫബിൻ േജായ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ    07-09-2021, 1-3-2020 എനീ തീയതികളിൽ   മരണെപടതായം പേരതരെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില 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:എ5-16990/2021 12-11-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി െക ചാേകാപിള,  ൈവറില

േദശത്, േചനേമലിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പണിതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സി എം േമരി ,  േബാധിപിച അേപക

പണിതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-12-2019 -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. 

 

2 എം വിനയദാസ മകള 22

3 വിഷദാസ എം മകന 15

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െഫബിൻ േജായി മകന 38

2 ബിപിൻ േജായി മകന 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സി എം േമരി ഭാര് 70

2 ദീപ ചാേകാപിള മകള 43

3 െജംസൺ ചാേകാപിള മകന 41
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NOTICE

 
നമര:എ 5-17022/2021 12-11-2021
 
 കണയനര താലകില   തകാകര േനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരനതി,   വടേകാട

േദശത്, െകാങലത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകാകര േനാരത് വിേലജില   പേരതയെട മകള അജിേമാൾ ജി ,  േബാധിപിച

അേപക   തകാകര േനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 5-17015/2021 12-11-2021
 
 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സടലായി , കടവന േദശത്, EWS

550 ഗാനിനഗർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എളംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഭഗവതി , േബാധിപിച അേപക

എളംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2021 -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:എ5-17013/2021 12-11-2021
 
 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറാസമ േജാസഫ,  ചിലവനർ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അജിേമാൾ ജി മകള 46

2 അരൺ േഗാപി മകന 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഭഗവതി ഭാര് 47

2 രമ് മകള 19

3 കാവ് മകള 17

4 പാർവതി മാതാവ 70
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േദശത്, പാറയൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എളംകളം വിേലജില   പേരതയെട മകന ജീേനാ പാറയൽ ,  േബാധിപിച അേപക

 എളംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-07-2021 -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:എ 5-16920/2021 12-11-2021
 
 കണയനര താലകില   കമളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എസ  സരസ്തി, കമളം േദശത്

, കനയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കമളം  വിേലജില   പേരതയെട മകന രാേജഷ െക ഡി , േബാധിപിച അേപക   കമളം  വിേലജ

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

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. 

 
നമര:എ5-16931/2021 12-11-2021
 
 കണയനര താലകില   മണകനം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജനാർദനൻ െക െക,  നടകാവ

േദശത്, െകാലംപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകനം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജിതിൻ െക ജനാർദനൻ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-12-2019 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജീേനാ പാറയൽ മകന 48

2 അനഷ േറാസ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാേജഷ െക ഡി മകന 49

2 രേമഷ െക ഡി മകന 45

3 രജിത ഡി മകള 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:എ5-17006/2021 12-11-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളി െസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി എൻ കാലമണി ,

പാലാരിവടം േദശത്, ശീപദം BMRA 103 വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളി െസൗത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഡാ.

ജയശീ സകമാരൻ ,  േബാധിപിച അേപക   ഇടപളി െസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 5-17733/2021 23-11-2021
 
 കണയനര താലകില   മരട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാലതി േമേനാൻ, കണനർ േദശത്,

മാധവം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  മരട വിേലജില   പേരതയെട മകന േമാഹന കഷണ േമേനാൻ ,  േബാധിപിച അേപക  മരട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   30-08-2021 -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:എ 5-17732/2021 23-11-2021
 

1 ജയ െക ആർ ഭാര് 55

2 ജിതിൻ െക ജനാർദനൻ മകന 28

3 ജിൻഷ െക ജനാർദനൻ മകള 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഡാ. ജയശീ സകമാരൻ ഭാര് 71

2 ശ്ാം ആനന് കാലമണി മകന 46

3 ഇന െക മകള 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമാഹന കഷ േമേനാൻ മകന 55

2 പതജ േമേനാൻ േമേലത് മകള 63

3 പിയദർശിനി േമേനാൻ മകള 62

4 ജയശീ വിശ്നാഥൻ മകള 59

5 മാല ആനന് മകള 50

6 സേരഷ രാജൻ     (മരിച മകളെട ഭർതാവ ) - 51
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 കണയനര താലകില  മരട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി ശീരാജ,  കണനർ േദശത്, അശ്ത

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മരട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പതജ േമേനാൻ േമേലത് േബാധിപിച അേപക  മരട വിേലജ

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

03-2019 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതജ േമേനാൻ േമേലത് ഭാര് 63

2 എസ അശ്തി േമേനാൻ മകള 27

3 ആദിത് േമേനാൻ മകന 25
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-16411/2021 11-11-2021
 
 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില കലർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ എം മാതയ,

െനലികപറമിൽ  വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മകന ആനണി മാതയ   േ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:എ5-16219/2021 12-11-2021
 
 കണയനര താലകില   നടമ വിേലജില  എരർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനമതി സി എസ,

പാടപറമിൽ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന അനനകമാർ  പി എൻ   േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2020 -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:എ5-17745/2021 12-11-2021
 
 കണയനര താലകില   എടകാടവയല വിേലജില  എടകാടവയൽ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

െജേബായ  ടി  ഐ, തരതേമൽ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ടീസ മാതയ ഭാര് 74

2 േബാബി െഡാമിനിക് മകള 46

3 ആനണി മാതയ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനനകമാരി പി എൻ മകള 60

2 പഷപലത സേരഷ മകള 56

3 അനനകമാർ പി എൻ മകന 54

4 ജയനി പി എൻ മകള 52
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സാലി െജേബായ   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16822/2021 11-11-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  പനരനി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി സി

െസബാസ്ൻ,  പി വി േതസ്   വളവനറ  വീട  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി        പേരതരെട  മകള േമരി റാണി പി എസ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ    14-05-2021 ,  25-8-2021-ലം മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

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:എ5-16816/2021 11-11-2021
 
 കണയനര താലകില   മളനരതി വിേലജില  ൈപങാരപിളി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

ജാനകിയമ, അമാടി വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന എ െക ബാലകഷണൻ   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   16-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാലി െജേബായ ഭാര് 61

2 നിധിേമാൻ െജേബായ മകന 24

3 െറയചൽ െജേബായ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി റാണി വി എസ മകള 52

2 അനിത വി എസ മകള 50

3 സില  വി എസ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:എ5-16811/2021 11-11-2021
 
 കണയനര താലകില   കാകനാട വിേലജില കാകനാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ പി എ,

കാളങാട് വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന െറജി െക രാജൻ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-02-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16792/2021 11-11-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില പനരനി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപീകഷണ

ൻ  വിജയകറപ്, ഫാറ്  നമർ ജി 4, 3rd േഫാർ, ഗ്ാലകസി വിൻസർ അപാർട്െമന്  വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ശീകമാരി

േഗാപീകഷണൻ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2021 -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:എ5-16789/2021 11-11-2021
 
 കണയനര താലകില   തകാകര േനാരത് വിേലജില ഞാലകം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ക

1 ടി െക വിജയൻ മകന 75

2 ടി െക സരസ്തി മകള 70

3 ടി െക േവണേഗാപാൽ മകന 68

4 എ െക ബാലകഷണൻ മകന 66

5 എ െക ഗിരിജാേദവി മകള 61

6 എ െക േമാഹനകമാർ മകന 59

7 എ െക ബാബ മകന 56

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമാഹിനി ടി എൻ ഭാര് 63

2 െറജി െക രാജൻ മകന 40

3 െറനീഷ െക രാജൻ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീകമാരി േഗാപീകഷണൻ ഭാര് 52

2 ഗൗരി േഗാപീകഷണൻ മകള 16
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െ മതായി, കാരിയത്  വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള ഷീബ മതായി   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

10-2000 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈഷല വർഗീസ മകള 69

2 സധ മതായി മകള 67

3 ഗീത എ ഡാനിേയൽ മകള 65

4 ഷാജ മതായി കാരിയത് മകന 62

5 ഷീബ മതായി മകള 59
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-17657/2021 01-12-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ        അനരിചേപായ  െചറിയാൻ െക പി,

േകാനികര ഹൗസ േകാളനി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് റാണി െചറിയാൻ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  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 ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16402/2021 11-11-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  തകണാർവടം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ പി

പയസ, ആഗസ പയസ   എനിവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതരെട  മകന എൻ പി േതാമസ പിയസ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ

20-08-1994, 03-05-2005 എനീ തീയതികളിൽ മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റാണി െചറിയാൻ ഭാര് 77

2 പവൽ െചറിയാൻ മകന 50

3 േജാവൽ െചറിയാൻ മകന 48

4 േലാവൽ െചറിയാൻ മകന 46

5 ഷാർബൽ െചറിയാൻ െകാനികര മകന 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കർമലി മകള 81

2 ടീസ േജാർജ മകള 76

3 എൻ പി േതാമസ പിയസ മകന 71

4 േഗസി എന അൽേഫാൻസ മകള 67

5 സിൽവി മകള 64
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നമര:എ5-17020-2021 01-12-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിേനാരത് വിേലജില  േപാേണകര േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീ

ന പരേമശ്രൻ,  49/1965A, അരൺ വിഹാർ വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട  െക െക പരേമശ്രൻ  േബാധിപിച അേപക

 ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    23-05-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ

പറയനയാൾ മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

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:എ517711/2021 23-11-2021
 
 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറാസി അലകസ,  കടംപറമിൽ

വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന െസബിൻ അലകസ േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    23-01-2015 -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 േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17707/2021 23-11-2021
 

6 േറാസി ആൻ്റണി മകള 61

7 േഷർലി വർഗീസ (മരണെപട മകെൻറ  ഭാര്) മകെന ഭാര് 71

8 റീബ വർഗീസ (മരണെപട മകെൻറ മകൾ) പൗതി 44

9 സി എസ േജാൺ (മരണെപട മകെൻറ മകൾ) പൗതി 41

10 റീത ഇഗേനഷ്സ (മരണെപട മകെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 60

11 സിയ (മരണെപട മകെൻറ മകൾ) പൗതി 24

12 അന െജസി  (മരണെപട മകെൻറ  ഭാര്) മകെന ഭാര് 51

13 റിയ  (മരണെപട മകെൻറ മകൾ) പൗതി 26

14 റിജ മിൽടൺ (മരണെപട മകെൻറ മകൾ) പൗതി 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക െക പരേമശ്രൻ ഭരതാവ 77

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആൻറണി നിേബഷ മകന 40

2 നിഷ ഫാതിമ അലകസ മകന 36

3 െസബിൻ അലകസ മകന 32
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 കണയനര താലകില   െതകംഭാഗം വിേലജില  ടി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി സിദാർതൻ,

32/32E, സൺ ഗാർഡൻ അപാർട്െമന് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന കഷകമാർ സിദാർതൻ  േബാധിപിച

അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-05-2020 -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:എ5-17766/2021 23-11-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില തമനം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ െക എസ,

 ശീരതന വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ സേഹാദരൻ ബാബ െക എസ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-04-2020 -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:a5-17758/2021 23-11-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇളംകളം വിേലജില േകാനരതി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എൻ

വാസ,  H No.52/694, കൗസഭംവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് െപണമ ടി ആർ േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീത സിദാർതൻ ഭാര് 64

2 കഷകമാർ സിദാർതൻ മകന 45

3 സരിത എസ പണികർ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സകമാരൻ െക എസ സേഹാദരൻ 79

2 പരേഷാതമൻ െക എസ സേഹാദരൻ 75

3 ബാബ െക എസ സേഹാദരൻ 72

4 വാസനി െക എസ സേഹാദരി 82
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നമര:എ5-17739/2021 23-11-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  കരിതല േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി

നാരായണൻകടി,  േഗാവിന് അപാർട്െമന് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള ദീപ ഹരിേഗാവിന്  േബാധിപിച

അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   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 ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െപണമ ടി ആർ ഭാര് 61

2 അനശ്ര സി മകള 34

3 ഹരികഷൻ വി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജലക്മി  െക െക ഭാര് 72

2 ദീപ ഹരിേഗാവിന് മകള 51
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Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-16784/2021 11-11-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  േകാവിൽവടം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനന

േഷണായി, കപേശരി വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ സേഹാദരി പിയ േഷണായി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   15-03-2019 -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:എ5-16761/2021 11-11-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളി െസൗത്  എളമകര േദശത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക

എ ഹരിദാസ,  കേണമിളി വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് പി െക മിനി   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16759/2021 12-11-2021
 
 കണയനര താലകില   മണകനം വിേലജില  ഉദയംേപരർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധീഷ  ട

ി എസ,  േതാടമഖത്   വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയ രാമാനനൻ മാതാവ 65

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി െക മിനി ഭാര് 50

2 അമർനാഥ ഹരി മകന 31

3 വിഷണ ഹരി മകന 27

4 യദ െക ഹരിദാസ മകന 24
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മാതാവ അമിണി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

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:എ5-16841/2021 11-11-2021
 
 കണയനര താലകില   മണകനം വിേലജില  സൗത് പറവർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ക

െ മരളീധരൻ, പതകാട് െവളിയിൽ  വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-12-2020 -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:എ5-17019/2021 12-11-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളി േനാരത് വിേലജില  േപാേണകര േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ക

െ െജ െസബാസ്ൻ, കടിലിങൽ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഗീറ േസവ്ർ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

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

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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അമിണി മാതാവ 58

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ഭാര് 58

2 ശിവപിയ മരളീധരൻ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീറ േസവ്ർ ഭാര് 75

2 അനപ െസബാസ്ൻ മകള 46

3 സബിൻ െസബാസ്ൻ മകന 42
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നമര:എ5-16893/2021 12-11-2021
 
 കണയനര താലകില   േചരാെനൂര വിേലജില വടതല േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാസിൻ

െജയസൺ ലയിസ,  ഡി ഡി ടേഡാർ വില നം. 4-ൽ താമസം െചറപനതിൽ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് േമരി സി എൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2021 -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:എ5-16757/2021 12-11-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  േകാവിൽവടം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഡയസ

ി ആനണി, വാചാപറമിൽ  വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട മകന േജാർജ്  ആനണി   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   03-06-2021 -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:എ5-16939/2021 08-11-2021
 
 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  കടവന േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങംപണികർ,

കല്ാൺേപാട് നമർ 44  വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള രാജി മരളീധരൻ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി സി എൽ ഭാര് 60

2 അശ്ിന ലയിസ മകള 32

3 അമൽ ലയിസ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഓമന േജാസചാണി മകള 67

2 േജാസഫ ആനണി മകന 65

3 ആലീസ േജാർജ മകള 63

4 േജാർജ ആനണി മകന 62

5 റബി േജാർജ മകള 61

6 സണി ആനണി വി മകന 57
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-

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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീത പഭാകർ മകള 66

2 വിജയലക്മി  വിജയകമാർ മകള 61

3 രാജി മരളീധരൻ മകള 58

4 മധ പണികർ മകന 56
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-16788/2021 11-11-2021
 
 കണയനര താലകില   തകാകര േനാരത് വിേലജില ഞാലകം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൽസ

ി മതായി, കാരിയത് വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വിേലജില   പേരതയെട മകള ഷീബ മതായി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   13-01-2018 -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:എ5-16883/2021 11-11-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില പനരനി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ ക

െ എൻ,  ആർ 4 ഗ്ാലകി വിൻഡസർ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് രതി േമാഹനൻ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

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:എ5-16821/2021 11-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈഷല വർഗീസ മകള 69

2 സധ മതായി മകള 67

3 ഗീത എ ഡാനിേയൽ മകള 65

4 ഷാജ മതായി കാരിയത് മകന 62

5 ഷീബ മതായി മകള 59

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രതി േമാഹനൻ ഭാര് 67

2 ദീപക േമാഹനൻ മകന 33
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 കണയനര താലകില   ആമൂര വിേലജില ആമൂർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങര

ൻകടി േമേനാൻ, ശീലകി വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ശീകമാർ എം എസ    േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   14-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-18678/2021 12-11-2021
 
 കനയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  പണിതറ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവാനനൻ നായ

ർ എസ, ഐശ്ര് വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന എസ  സജിത്   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-11-2015 -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:എ5-16953/2021 12-11-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില പണിതറ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െനൽവിൻ

േജാസഫ, ഗീഷമം മണപതിൽ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് അന െനൽവിൻ   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   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 ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീകമാർ എം എസ മകന 51

2 ജയശീ സി  എസ മകള 55

3 ഗീത സി എസ മകള 53

4 മായ സി എസ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മീനാകി പി ഭാര് 63

2 എസ സജിത് മകന 35

3 സനീപ  എസ മകന 33
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നമര:എ5-16989/2021 12-11-2021
 
 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില ചിലവനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷിഷി  ഇ എ,

ഇടെകാചിപാടത്  വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ബിന ഷിഷി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ

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

03-2014 -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:എ5-16984/2021 12-11-2021
 
 കണയനര താലകില   േചരാെനൂര വിേലജില  ഇടയകനം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജ െക

എം, കാരികതറ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന സനീഷ രാജ െക ആർ   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2021 -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:എ5-16934/2021 12-11-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളി േനാരത് വിേലജില ചറപാടകര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

അരവിനാകൻ െക, 34/2475, ലാൽബാഗ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അന െനൽവിൻ ഭാര് 33

2  ഇവ മരിയ െനൽവിൻ മകള 9

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിന ഷിഷി ഭാര് 40

2 േസതലക്മി  ഇ എസ മകള 17

3 സാവിതി അപ മാതാവ 61

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി ഭാര് 62

2 സനീഷ രാജ െക ആർ മകന 33

3 സനീഷ രാജ െക ആർ മകന 29
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മകന മേനാജ  െക  േബാധിപിച അേപക

ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-12-2020 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലലന കയറാട് മകള 52

2 മേനാജ  െക മകന 48
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-17730/2021 23-11-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില പനരനി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഗസിൻ,

മടവതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് തങമ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2019 -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. 

 
നമര:എ5-16869/2021 11-11-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില തകണാർവടം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എ

ഹാറൺ,  62/1958, യണിറി ൈലൻ, എറണാകളം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി നസിൻ പി എച്     േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

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

ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16868/2021 11-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങമ ഭാര് 80

2 സിനി വിതൻ മകള 51

3 സാലി സാജൻ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഹിദ ഹാറൺ ഭാര് 58

2 ഷിറിൻ പി എച് മകള 38

3 നസറിൻ  പി എച് മകള 37

4 നസിൻ പി എച് മകള 28

5 ഇബാഹിം സേഹാദരൻ 70
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 കണയനര താലകില   തിരവാങളം വിേലജില ഇരമനം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത്ായന

ി അമ,  കരചളിൽ വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കഷകമാരി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    13-10-2016 -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:എ5-16866/2021 11-11-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിേനാരത് വിേലജില ഇടപളി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാഗ്

ലകി,  ആനമടിപറമിൽ വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േസതേമാൾ എ പി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    11-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകായായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില 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:എ5-16863/2021 11-11-2021
 
 കണയനര താലകില  മരട  വിേലജില മരട  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി െക ശിവരാമൻ,

മാണികത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  എസ ശിവൻ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2019 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഷകമാരി മകള 62

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േസതേമാൾ എ പി മകള 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എസ ശിവൻ മകന 50

2 എസ രാമാജി മകന 48

3 എസ സരിത മകള 39
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നമര:എ5-16861/2021 11-11-2021
 
 കണയനര താലകില  എളംകളം വിേലജില കലർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനി വർഗീസ,

കടാലപറമിൽ വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വിന വർഗീസ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   22-07-2021 -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:എ5-16858/2021 11-11-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  െവണല േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതലിബ വ

ി ബി,  വലിയവീടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഷാജിത പി ൈവ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിന വർഗീസ മകന 42

2 െജസി സണി മകള 61

3 ബാബ വർഗീസ മകന 60

4 േഡവി വർഗീസ മകന 59

5 ലിലി േപാൾ മകള 57

6 ബീന മാർടിൻ മകള 55

7 േപാൾ വർഗീസ മകന 53

8 ൈഷനി ഷിജി മകള 51

9 ബിജ വർഗീസ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷാജിത പി ൈവ ഭാര് 43

2 അഫാഹ നാസിം വി എ മകന 15

3 അമീറ ഷിറിൻ വി എ മകള 19
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-16846/2021 11-11-2021
 
 കണയനര താലകില   ആമൂര വിേലജില പതവാേശരി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി യ േജാ

സഫ,  പേതത്മ്ാലിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ൈബജ േജാസഫ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2004 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16844/2021 11-11-2021
 
 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില കടവന േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജനൻ എൻ,

28/1598, ഇന വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   സഞയ അരവിന് േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-01-2020 -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:എ5-16504/2021 11-11-2021
 
 കണയനര താലകില   േചരാെനൂര വിേലജില േചരാെനൂർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലിലി എന അന ഭാര് 75

2 േജാൺ പി െജ (െബനി) മകന 53

3 േപാൾ പി െജ മകന 48

4 ബിന പി െജ മകന 45

5 ൈബജ േജാസഫ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര ആർ ഭാര് 72

2 സഞയ ബിഷൻ ആർ മകന 49

3 സഞയ അരവിന് ആർ മകന 39
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മതായി െതാമി എന മതായി െക ടി,  േകാലാതറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     ജലിയറ്  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2013 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16503/2021 11-11-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില പാലാരിവടം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയശ

ീ ജയപകാശ,  പാലകാപറമിൽ വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ േഡാ.പി െക ജയപകാശ േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ

29-05-2020 -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:എ5-16342/2021 11-11-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില എളമകര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി പി

നാരായണികഞമ,  സദർശനം വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന രാജ പടതിൽ ശശിധരൻ േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ

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

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജലിയറ് (മരണെപട സേഹാദരിയെട മകൾ) അനനിരവൾ 45

2 െസലീന സേഹാദരി 78

3 േറാസിലി സേഹാദരി 72

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഡാ.പി െക ജയപകാശ ഭരതാവ 72

2 േഡാ. അനിശീ പകാശ മകള 39

3 ദീപതി ജയപകാശ മകള 37

4 ഭാവ നഫിേയാൺ ജയപകാശ മകള 29
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നമര:എ5-16424/2021 11-11-2021
 
 കണയനര താലകില  എളംകളം വിേലജില കലർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ േജാർജ് േജാളി,

ഇലേഞരി വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന േജാർജ് െകൻ ഇ െജ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-04-2021 -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:എ5-16414/2021 11-11-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിേനാരത് വിേലജില ചറപാടകാര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സണ

ി കര്ാേകാസ,  കചിറമറം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന മാനവൽ കചിറമറം  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-01-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മീന പഭാകരൻ മകള 60

2 രാജ പടതിൽ ശശിധരൻ മകന 56

3 മായ രാജീവകമാർ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലിലി േജാളി ഭാര് 64

2 േജാർജ് െകൻ ഇ െജ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാതൻ സണി ഭാര് 78

2 കര്ൻ കചിറമറം മകന 54

3 മാനവൽ കചിറമറം മകന 52

4 അഗസിൻ  കചിറമറം മകന 52

5 േജാൺ മാതയ കചിറമറം മകന 48
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-18407/2021 27-11-2021
 
 കനയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി  പി േതാമസ  കടവന േദശത

് ൈതപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ലസി േതാമസ  േബാധിപിച അേപക  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:എ5-18391/2021 27-11-2021
 
 കനയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിജ എ ടി  പാലാരിവടം

േദശത് ആശാരിപറമ്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ടിജ േതാമസ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2021 -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:എ5-17110/2021 28-11-2021
 
 കനയനര താലകില   ഇടപളിേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശരതകമാർ എസ

ചറപാടകര േദശത് പടനേകാട വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് പതജ പി സി േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലസി േതാമസ ഭാര് 75

2 സിത േജാസ മകള 42

3 നിത േസാമ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ടിജ  േതാമസ ഭാര് 44

2 ആൻ മരിയ വർഗീസ മകള 22

3 ആൻ ടീസ വർഗീസ മകള 15
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മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2018 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17115/2021 27-11-2021
 
 കനയനര താലകില   േചരാനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ നാരായണ ൈപ  വടതല േദശ

ത് ബാബ നിവാസിൽ 47/1093 വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ എൻ ൈപ േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-2021 -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:എ5-17111/2021 25-11-2021
 
 കനയനര താലകില   മണകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തിപര സനരൻ  െതകൻ പറവർ

േദശത് പനപഴ താഴത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ശ്ാമള എം ഡി േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതജ പി സി ഭാര് 36

2 േദവിക ശരത മകള 7

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ എൻ ൈപ ഭാര് 68

2 മായ സായിറാം മകള 50

3 ഛായ ബാസർ മകള 48

4 ദീപ സജിത് മകള 46

5 രപ പഭ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള എം ഡി ഭാര് 58

2 അരൺ കമാർ പി എസ മകന 25
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നമര:എ5-17109/2021 27-11-2021
 
 കനയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദമണി മരളീധരൻ  െപരമാന

ർ േദശത് ശാരദ മനിരം വീടിൽ  എനവരെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള ലക്മി കഷണൻ തമി േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില    ടിയാന

30-07-2021 -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:എ5-17106/2021 27-11-2021
 
 കനയനര താലകില   മരട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഗണാനനൻ റി െക  മരട േദശത്

തണിപിളിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് േകാമളം േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-03-2010 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17103/2021 27-11-2021
 
 കനയനര താലകില   നടമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ നീലകണൻ നമീശൻ  നടമ േദശത

് ശീഹർഷം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ    ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ഇനിരാ േദവി  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിേനാദ മരളീധർ മകന 66

2 സകമാർ മരളീധരൻ മകന 64

3 ലക്മി കഷണൻ തമി മകള 62

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േകാമളം ഭാര് 72

2 അനിൽ സി എസ മകന 48

3 സനിത സേനാഷ മകള 50

4 മിനി സഗണാനനൻ മകള 48
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ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17097/2021 27-11-2021
 
 കനയനര താലകില   വാഴകാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റബി വർഗീസ  കാകനാട േദശത്

കരിപലമറിയിൽ വീടിൽ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ െക വി വർഗീസ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ  25-06-2021 -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:എ5-17023/2021 27-11-2021
 
 കനയനര താലകില   ഇടപളിേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഞീവ സദാനന്  10 A4

നാഷണൽ റസിഡൻസി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് പാർവതി സഞീവ േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-02-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇനിരാ േദവി ഭാര് 64

2 ഹീര എൻ മകള 40

3 ഹദ് എൻ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക വി വർഗീസ ഭരതാവ 73

2 സജ വർഗീസ മകന 43

3 സബി വർഗീസ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാർവതി സഞീവ ഭാര് 44

2 ആര്ൻ എസ നായർ മകന 16

3 അനിത എസ നായർ മകള 11

4 വിജയലക്മി പിള മാതാവ 79
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-17596/2021 27-11-2021
 
 കനയനര താലകില എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധീഷ സി എം  കലർ േദശത്

േചാനായിേകാത് ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് െഷൽമ സധീഷ േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-2021 -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:എ5-17117/2021 27-11-2021
 
 കനയനര താലകില  എടകാടവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബി വർഗീസ  ഊ ഴേകാട

േദശത് പലികഴിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് േമാളിേബബി േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2018 -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:എ5-17130/2021 27-11-2021
 
 കനയനര താലകില   ഇടപളിേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സസമ േതാമസ  േപരകത

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െഷൽമ സധീഷ ഭാര് 43

2 നകത സധീഷ മകള 16

3 ആദിത്ൻ സധീഷ മകന 13

4 സമ േമാഹനൻ മാതാവ 78

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമാളി േബബി ഭാര് 48

2 എബിൻ േബബി മകന 28

3 എബിന േബബി മകള 24

4 എൽേദാ േബബി മകന 19
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് വീടിൽ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന ൈടറസ  േതാമസ േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    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. 

 
നമര:എ5-17132/2021 27-11-2021
 
 കനയനര താലകില   കരീകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ സതീേദവി  കരീകാട േദശത് രദ

ര റസിഡൻസി വീടിൽ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട ഭരതാവ െക പി അരവിനാകൻ േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    15-05-2021 -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:എ5-17261/2021 26-11-2021
 
 കനയനര താലകില   ആമൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എൻ േഗാവിനൻ ന

ായർ, യേശാദയമ  പതവാേശരി േദശത് െകാലാേകാട് വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന പരായ േഗാതൻ േബാധിപിച

അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ 15-04-1989, 18-12-2004 എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതരെട 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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീല എബഹാം മകള 66

2 സാലി േതാമസ ചാേകാ മകള 63

3 േഷർളി േതാമസ മകള 60

4 ൈടറസ േതാമസ മകന 55

5 േതാമസ േകാരത് പി മകന 52

6 പി ടി േതാമസ ഭരതാവ 90

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക പി അരവിനാകൻ ഭരതാവ 76

2 എ പശാന് മകന 47
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നമര: എ5-17263/2021 25-11-2021
 
 കനയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി റാേഫൽ, േബബി റാേഫൽ

േകാനരതി േദശത് കറികാട് വീടിൽ  എനിവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള നിന റാേഫൽ േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര   

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ      നടതി വന റിേപാരടം   മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില     ടിയാളകൾ

 12-04-2021,26-6-2019 എനീ തീയതികളിൽ -ല മരണെപടതായം പേരതരെട  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:എ5-17265/2021 27-11-2021
 
 കനയനര താലകില   ഇളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ െജ ഫാൻസിസ േസവ്ർ

കടവന േദശത് നേടപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ജാകസൺ െജ ഫാൻസിസ േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 11-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര: എ5-17279/2021 25-11-2021
 
 കനയനര താലകില   മണകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സന് നായർ െക  ഉദയംേപരർ

േദശത് സമതി കറികാട് വീടിൽ  എനവരെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ സി പി േമാഹൻ കമാർ േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ  27-

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പരായ േഗാതൻ മകന 60

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിന റാേഫൽ മകള 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബീന ലീനസ മകള 59

2 ജാകസൺ െജ ഫാൻസിസ മകന 57

3 ബിൻസി േജാബ മകള 54
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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. 

 
നമര:എ5-17280/2021 25-11-2021
 
 കനയനര താലകില   ഇടപളിേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ വി സഗതൻ, ലില

ി സഗതൻ  അരിേപപാടത് വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതരെട  മകന ബാബ എ എസ േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ    09-08-

2016,24-5-2020 എനീ തീയതികളിൽ മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില 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:എ5-17282/2021 25-11-2021
 
 കനയനര താലകില   തകാകരേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ വി ൈഷൻ  പതപളിപ

ര േദശത് മധകപിളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ആദിത സാഗർ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സി പി േമാഹൻ കമാർ ഭരതാവ 55

2 മരളി കഷ എം െക മകന 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സലില േവണേഗാപാൽ മകള 60

2 ലീന എ എസ മകള 57

3 ബാബ എ എസ മകന 54

4 ബിന മകള 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സീന ൈഷൻ ഭാര് 48

2 ആദിത സാഗർ മകന 24

3 അശ്തി സാഗർ മകള 12
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര: എ5-17290/2021 25-11-2021
 
 കനയനര താലകില   ഇടപളിേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ആർ കമാർ  േപാേണക

ര േദശത് Door No.35/2540 വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് സാലി കമാർ േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-01-2018 -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:എ5-17406/2021 27-11-2021
 
 കനയനര താലകില   കടമകടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലക് ജലിയാൻ െക എസ  േചരർ

േദശത് േകാളാരികൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന േനായൽ ജലിയാൻ െക േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

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

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:എ5-17391/2021 25-11-2021
 
 കനയനര താലകില   േചരാനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലാകി  വടതല േദശ

ത് കമിഞിപറമ് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാലി കമാർ ഭാര് 64

2 Dr.ബീറാേപർളി മകള 35

3 ബിനി കമാർ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാസമിൻ ഭാര് 54

2 േനായൽ ജലിയാൻ െക മകന 26

3 സാന ജലിയാൻ മകള 20
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള സേലാചന േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    14-10-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17416/2021 25-11-2021
 
 കനയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാളി ൈസമൺ  പാടിവടം

േദശത് 23 സിംഗ ഫീൽഡ വീടിൽ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന െടനീസ ൈകപളി മണിൽ ഫിലിപ് ൈസമൺ േബാധിപിച

അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    17-07-2021 -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:എ5-17414/2021 25-11-2021
 
 കനയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകമൻറ  െക എം  െവണല

േദശത് െകാലംപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് റാണി േ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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന മകള 67

2 പിയങ മകള 66

3 വനജ െക എ മകള 70

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െടനീസ ൈകപളി മണിൽ ഫിലിപ് ൈസമൺ മകന 39

2 െഷറിൻ േമരി േജകബ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റാണി ഭാര് 54

2 മാനവൽ മകന 28

3 െകനിൻ മകന 30
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നമര:എ5-17512/2021 25-11-2021
 
 കനയനര താലകില   മണകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി േജാൺ  ഉദയംേപരർ

േദശത് കിടേങത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണകനം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േബബി േജാൺ (അനം) േബാധിപിച അേപക   മണകനം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   02-01-1995 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േബബി േജാൺ (അനം) ഭാര് 74
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-16884/2021 11-11-2021
 
 കണയനര താലകില   തകാകര േനാരത് വിേലജില  വടേകാട േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

ഹവാമ,  കാരവളിൽ  വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന ഹൈസൻ െക ഇ   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   13-06-2020 -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. 

 
നമര:എ5-17332/2021 25-11-2021
 
 കണയനര താലകില   മണകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമൻ,  കീേചരി വീട  എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ

മകള മിനി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17347/2021 25-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ െക ഇ മകള 59

2 സൈബദ മകള 57

3 താഹിറ ജബാർ മകള 47

4 ഹൈസൻ െക ഇ മകന 46

5 നസീർ െക ഇ മകന 53

6 െക ഇ സിദീഖ മകന 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പദമിനി േസാമൻ ഭാര് 71

2 മിനി മകള 46
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 കണയനര താലകില   നടമ വിേലജില  എരർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ,  പതപാടം

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മകന  ഒ വി സാബ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-12-2017 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17333/2021 25-11-2021
 
 കണയനര താലകില   കണയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസാദ എ ജി,   അതമനാൽ

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് സമ െക െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-06-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17348/2021 25-11-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളി സൗത്  വിേലജില െവണല േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി െജ

േജാർജ, തേറപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര് േമരി േജാർജ   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

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

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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീല േവലായധൻ ഭാര് 59

2 രജനി മകള 48

3 അജി േമാൾ മകള 46

4  ഒ വി സാബ മകന 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഓമന േഗാപി മാതാവ 78

2 സമ െക െക ഭാര് 51

3 അമർജിത് പസാദ മകന 25

4 അവിനാഷ പസാദ മകന 18

5 അജയേദവ പസാദ മകന 12
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17386/2021 25-11-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില തമനം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മകനൻ െക ഡി

, മസജിദ േറാഡ, അശ്ിനി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ധേനഷ മകനൻ   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17316/2021 25-11-2021
 
 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില പാലാതരത്  േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  (േറാസി

ലാലി) ലാലി േജാർജ്, പനകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ പി എകസ  േജാർജ്   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   04-02-2020 -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:എ5-17327/2021 25-11-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി േജാർജ ഭാര് 73

2 േസാഫിയ ടി ജി മകള 52

3 പാടിക മകന 49

4 സാവിേയാ േജാർജ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാഗിണി മകനൻ ഭാര് 64

2 ധേനഷ മകനൻ മകന 39

3 നിധിൻ മകനൻ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി എകസ  േജാർജ് ഭരതാവ 65

2 നിഥിൻ േജാർജ് മകന 32
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കണയനര താലകില   മണകനം വിേലജില ഉദയംേപരർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസകരൻ,

ചിേറഴത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന അനന  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2021 -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:എ5-17329/2021 25-11-2021
 
 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  േകാനരതി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനറ

് ലയിസ, ലയിസ വില വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള സീമ സാന ലയിസ  േബാധിപിച അേപക     വിേലജ

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

12-2015 -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

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മാലിനി ഭാര് 55

2 അനന മകന 27

3 കീർതി മകള 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈസമൺ ലയിസ ഭരതാവ 82

2 സീമ സാന ലയിസ മകള 49

3 കാര ഷാനി സഞയൻ മകള 46
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-17294/2021 25-11-2021
 
 കണയനര താലകില   കണയനര വിേലജില കണയനർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

നാരായണൻകടി േമേനാൻ, ശീഭവൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് മാധവികടി െക   േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   04-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17296/2021 25-11-2021
 
 കണയനര താലകില   കമളം  വിേലജില  കമളം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാമള

േഗാപാലകഷൻ, േചനം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന ശരത ചനൻ സി ജി  േബാധിപിച അേപക     വിേലജ

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

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:എ5-17308/2021 25-11-2021
 
 കണയനര താലകില   കടമകടി വിേലജില വലിയകടമകടി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാൻസിസ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മാധവികടി െക ഭാര് 76

2 ഉമാേദവി െക മകള 45

3 േഹമാേദവി െക മകള 43

4 മേഹഷ െക മകന 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാം കഷൻ മകന 39

2 ശരത ചനൻ സി ജി മകന 36
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ടി െജ, േതാടങൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന േജാസഫ ഫാൻസിസ   േബാധിപിച അേപക    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

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17309/2021 25-11-2021
 
 കണയനര താലകില   കാകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല േറായി, 2E, ടാൻ ക്ിൽ

ടേവഴസ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട ഭരതാവ സി വി േറായി േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17314/2021 25-11-2021
 
 കണയനര താലകില   വാഴകാല വിേലജില കാകനാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലകാണർ

േജാൺ, മലനാനത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ആനി അലകാണർ  േ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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റാണി ഫാൻസിസ ഭാര് 65

2 േജാസഫ ഫാൻസിസ മകന 38

3 േജാർജ ഫാൻസിസ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സി വി േറായ ഭരതാവ 80

2 വിജ വർഗീസ േറായ മകന 53

3 സജ സസാൻ േതാമസ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആനി അലകാണർ ഭാര് 59
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നമര:എ5-17315/2021 25-11-2021
 
 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  കടവന േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ,

പടയാടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന പൗേലാസ െകനഡി   േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-1985 -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:എ5-18209/2021 27-11-2021
 
 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില കടവന േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാനവൽ ഒലിവർ,

ഇലികൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ലാസർ േജാസഫ ഒലിവർ  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-18237/2021 27-11-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  ൈതകടം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കരണാകരൻ

2 മരിയം  അലകാണർ മകള 30

3 െചറിയാൻ  അലകാണർ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനകടി േജാസഫ ഭാര് 80

2 പൗേലാസ െകനഡി മകന 60

3 േദവസി പി റി മകന 52

4 ബാബ പി റി മകന 53

5 പി എകസ  േജാർജ്  (മരണെപട മകളെട ഭർതാവ) മകളെട ഭർതാവ 65

6 നിധിൻ േജാർജ് (മരണെപട മകളെട മകൻ) പൗതൻ 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േബർണിഡ റാേനാ ഡിേസാസ ഭാര് 85

2 േജാസഫ മാൽകം ഒലിവർ മകന 64

3 പീറർ െലസലി ഒലിവർ മകന 62

4 ലാസർ േജാസഫ ഒലിവർ മകന 59

5 െമരീറ ഒലിവർ മകള 58
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, ഡയറിപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-10-2020 -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:എ5-18289/2021 27-11-2021
 
 കണയനര താലകില   േചരാെനൂര വിേലജില  ചിറർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എസ

വിൽസൻ, കരിശിങൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മകന അലകസ വിൽസൻ   േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   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 ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പവീൺ മകന 61

2 പസനൻ മകന 59

3 പശാന മകള 56

4 പകാശൻ മകന 54

5 പസാദ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അൽേഫാൺസ വിൽസൻ ഭാര് 65

2 അലകസ വിൽസൻ മകന 37

3 ആഗനസ  സിമി സീഫൻ മകള 40
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-18202/2021 27-11-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  െപരമാനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ

രാജ,  TD െവസ് വാേടഴസ അപാർട്െമന്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മകന സജിത് േജാൺ  േബാധിപിച

അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-18241/2021 27-11-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില ൈവറില േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ െക െക

, കറമനകാട്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ ബാഹേലയൻ നായർ ആർ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2021 -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:എ5-18656/2021 27-11-2021
 
 കണയനര താലകില   തകാകര േനാരത് വിേലജില കളമേശരി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ജ

ി കഷൻകടി, ശീഹരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി        പേരതനെറ മകള ശാനകമാരി സി െക  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സസി േജാൺ ഭാര് 81

2 സജിത് േജാൺ മകന 56

3 രഞജിത് േജാൺ മകന 55

4 െമറിൻ േജാൺ േതാമസ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബാഹേലയൻ നായർ ആർ ഭരതാവ 85
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

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:എ5-18445/2021 27-11-2021
 
 കണയനര താലകില   കണയനര വിേലജില കടംങമംഗലം  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

േഗാവിനൻ കർത  കടമന വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ലകികടി പി  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-18444/2021 27-11-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില പനരനി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപറ േജാസഫ,

 വീേരാണി  ചകാലകൽ വീടിൽ  എനിവരെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതരെട  മകന േജാർജ്   േബാധിപിച അേപക     വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ   07-10-1996,

21-7-2013 എനീ തീയതികളിൽ   മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി സി െക മകള 70

2 ഉഷാകമാരി മകെന ഭാര് 57

3 നിഷ പൗതി 37

4 ജിഷ പൗതി 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലകികടി പി ഭാര് 76

2 ഗീത െക ജി മകള 51

3 േഗാപകമാർ െക ജി മകന 49

4 ഉഷ െക ജി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:എ5-18442/2021 27-11-2021
 
 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  കടവന േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമിണി േതാമസ

, അമാടി റിടീറ്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന േജകബ  േതാമസ   േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-03-2021 -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. 

 
നമര:എ5-18414/2021 27-11-2021
 
 കണയനര താലകില   േചരാെനൂര വിേലജില  േചരാെനൂർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മ

സഫ വി െക, വലിയ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന മസഫ മസ   േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-01-1999 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-18448/2021 27-11-2021

1 പീറർ മകന 68

2 േമരി േറാകി മകള 65

3 ഫാൻസിസ സി െജ മകന 59

4 ടീസ ൈമകിൾ മകള 56

5 േജാർജ് മകന 54

6 അന  േസവ്ർ മകള 52

7 മാർടിൻ സി െജ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കാര്ാത് കര്ൻ േതാമസ മകന 67

2 േരണ എബഹാം മകള 66

3 സിന മതായി മകള 63

4 േജകബ േതാമസ മകന 60

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാതമ  മസഫ ഭാര് 65

2 ആരിഫ ടി എം മകള 50

3 മസഫ മസ മകന 45

4 ബഷറ മകള 39
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 കണയനര താലകില   കമളം വിേലജില  േചപനം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എൽ  േപാൾ

, െകാലംപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള െഷറിൻ േപാൾ   േബാധിപിച അേപക     വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം എം ഏലി ഭാര് 76

2 സമൻ േപാൾ മകള 42

3 െഷറിൻ േപാൾ മകള 41

21st December 2021Revenue Department17481
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-17454/2021 25-11-2021
 
 കണയനര താലകില   െതകംഭാഗം വിേലജില  െതകംഭാഗം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എസ

മണി , അനീഷ നിവാസ, െപരിയകാവിൽ ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് വി ബി രതനം  േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   04-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17452/2021 25-11-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  എളമകര േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ജി

രാധാകഷൻ,  പതൻവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന അനന കഷൻ ആർ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-04-2021 -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:എ5-17983/2021 25-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വി ബി രതനം ഭാര് 60

2 അനീഷ േമാൻ പി എം മകന 38

3 അനിത േമാൾ പി എം മകള 36

4 അനപ േമാൻ പി എം മകന 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ രാധാകഷൻ ഭാര് 55

2 അനന കഷൻ ആർ മകന 24

3 െയദകഷൻ  ആർ മകന 21

4 അമിണി േഗാപാലൻ മാതാവ 72
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 കണയനര താലകില   കാകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമ അനിൽ കമാർ , വടാചിറ വീടിൽ

 എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട ഭരതാവ അനിൽ കമാർ വി എ  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    16-08-2021 -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:എ5-17415/2021 25-11-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  െവണല  േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാൻസിസ

് പി എകസ , പളിപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ടീസ ഫാൻസിസ ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-10-2018 -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:എ5-17729/2021 25-11-2021
 
 കണയനര താലകില   കടമകടി വിേലജില  പിഴല േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സീഫൻ േജാൺ ,

പണാരപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ൈഷനി  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിൽ കമാർ വി എ ഭരതാവ 42

2 അെമയ വി അനിൽ മകള 13

3 അർജൻ വി അനിൽ മകന 12

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ടീസ ഫാൻസിസ ഭാര് 54

2 ധന  ഫാൻസിസ മകള 33

3 ഡിൻസൺ  ഫാൻസിസ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈഷനി ഭാര് 45
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നമര:എ5-17451/2021 25-11-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  പാലാരിവടം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനണി പി ജി

, പാളയതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് സിനി ആനണി  േ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:എ 5 - 17699/2021 25-11-2021
 
 കണയനര താലകില   േചരാെനൂര വിേലജില  വടതല േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ വിശ്നാ

ഥ , ചാരവിള വില വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്    വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള അശ്തി വിശ്നാഥ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

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

07-2020 -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:എ5-17500/2021 25-11-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി എം േതാമസ , വിലനേശരി

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് അജി േതാമസ   േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-11-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

2 െകവിൻ േജാർജ് മകന 20

3 ഓൾഗ മരിയ മകള 14

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിനി ആനണി ഭാര് 46

2 േജാർജ എബിൻ മകന 21

3 െതേരസ ഐറിൻ മകള 18

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന വിശ്നാഥ ഭാര് 65

2 അശ്തി വിശ്നാഥ മകള 37

3 ഉഷ ബഹിർവാനി (മരണെപട മകെൻറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 39
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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: എ5-17503/2021 27-11-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  െപാനരനി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ

സാജിൻ െക െജ ,  പി സി േകാസ് േറാഡ , കരിേവലിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ പിതാവ െക എം  ജമാലദീൻ  േബാധിപിച

അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17892/2021 27-11-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  െപാനരനി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസകരൻ

െക വി,  കാവറ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന രാേജഷ െക ബി  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-11-2001 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അജി േതാമസ ഭാര് 68

2 ടിജി േതാമസ മകള 39

3 ടിന േതാമസ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക എം  ജമാലദീൻ പിതാവ 56

2 വി എം സനിത മാതാവ 49

3 െക െജ  മഹമദ സമീൻ സേഹാദരൻ 19

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അലി ഭാസകരൻ ഭാര് 75

2 പഷ രാജം െക ബി മകള 49

3 രാേജഷ െക ബി മകന 47
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-17863/2021 27-11-2021
 
 കണയനര താലകില  മരട വിേലജില  െനടർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹഫസത് ബീവി എൻ എം

,  നിയാസ മൻസിൽ എനവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന മഹമദ  നിയാസ സി െക  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    19-02-2021 -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:എ5-17848/2021 27-11-2021
 
 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  കടവന േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ     േഡാ. പി എം

ചാേകാ,  M-1/7 , പരയകൽ ഇനിര നഗർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് റീബി ചാേകാ   േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   25-08-2021 -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:എ5-17842/2021 27-11-2021
 
 കണയനര താലകില   നടമ വിേലജില  ഏരർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലേഗാപാൽ ,

അമലപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ നിയാസ സി െക മകന 48

2 സി എം കഞ മഹമദ ഭരതാവ 72

3 നിഷാദ സി െക മകന 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റീബി ചാേകാ ഭാര് 68

2 നവീൻ ചാേകാ മാതയസ മകന 41

3 ശീതൾ സാറ ചാേകാ മകള 39

17486 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് സിന ബാലേഗാപാൽ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-03-2021 -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:എ5-17829/2021 27-11-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാടിക റിബേലാ , െസറി

ൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള െസറീന റിബേലാ   േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-12-2020 -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:എ5-17828/2021 27-11-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജഡിത് റിബേലാ,

െസറീൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള െസറീന റിബേലാ   േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിന ബാലേഗാപാൽ ഭാര് 52

2 മാധവി ബാലേഗാപാൽ പി മകള 27

3 അരവിന് ബാലേഗാപാൽ പി മകള 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാസമിൻ ഡിേകാത മകള 53

2 െസറീന റിബേലാ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാസമിൻ ഡിേകാത് മകള 53

2 െസറീന റിബേലാ മകള 46
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നമര:എ5-17823/2021 27-11-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  കരിതല േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളീധരൻ എ,

 കളതിപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ഗിരി ശങർ എം   േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2021 -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:എ5-17813/2021 27-11-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  ചളിയവടം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചീകേലന

ൻ , അനനാസ് ,  ചായിേകാടത് വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതരെട  മകന േജാൺസൺ   േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ  25-10-1952 ,

16-01 -2013 എനീ തീയതികളിൽ   മരണെപടതായം പേരതരെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില 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:എ5-17999/2021 27-11-2021
 
 കണയനര താലകില   മരട     വിേലജില   മരട േദശത്         താമസിചവരെവ       അനരിചേപായ        ടി പി

സാന പകാശ,  തറയത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് മിേഷൽ െലസയ   േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിശങർ എം മകന 37

2 പാർവതി എം ഭാര് 67

3 ഹരിശങർ എം മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സി ൽ ആനണി മകന 63

2 േജാൺസൺ എൻ എൽ മകന 61
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നമര:എ5-17997/2021 27-11-2021
 
 കണയനര താലകില   േചരാെനൂര വിേലജില  േചരാനൂർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബ

ബകർ , വലിയവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ൈനന അബാസ വി എ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17987/2021 27-11-2021
 
 കണയനര താലകില   കാകനാട വിേലജില  െതേങാട് േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ

െക ജി , കാളങാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന തന  െക നാരായണൻ േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

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

02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മിേഷൽ െലസയ ഭാര് 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈനന അബാസ വി എ മകന 30

2 സൗദ ഭാര് 61

3 നിമ  ബകർ വി എ മകള 39

4 നിസ വി എ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തന  െക നാരായണൻ മകന 31

2 നീന െക നാരായണൻ മകള 28

3 തങമണി നാരായണൻ ഭാര് 57
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-17925/2021 27-11-2021
 
 കണയനര താലകില   മളനരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ റി േതാമസ, തങമ േതാമസ

 കളപരയൽ (ആയിലികേനൽ) വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മളനരതി വിേലജില   പേരതരെട   മകള ജേയാൾ േതാമസ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ  16-01-1997, 7-5-2021 എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില 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:എ5-17921/2021 27-11-2021
 
 കനയനര താലകില   തിരവാങളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമഭദൻ  ഇരമനം േദശത്

703/Dream Flower Misttetoe വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവാങളം വിേലജില   പേരതനെറ മകള വനന , , േബാധിപിച അേപക

തിരവാങളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-01-2014 -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:എ5-17984/2021 27-11-2021
 
 കനയനര താലകില   കാകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷരാജ വചിരിയൻ  GGSFS Silicon

Hills വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലിസൻ രാജൻ മകള 60

2 മിനി േജാർജ മകള 56

3 ജേയാൾ േതാമസ മകള 52

4 ബിനേമാൾ സാജ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വനന മകള 27
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സർടിഫികറിനായി   കാകനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാേജഷ പി േബാധിപിച അേപക   കാകനാട വിേലജ

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

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:എ5-17806/2021 27-11-2021
 
 കനയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലാമണി  എളമകര േദശത

് ആഞിലിപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില   പേരതയെട മകള അനിത എ വി , , േബാധിപിച

അേപക   ഇടപളിെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-02-2021 -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:എ5-20920/2021 08-12-2021
 
 കനയനര താലകില   ഇളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങം േഗാപിനാഥൻ  േകാനരതി

േദശത് 58/1663, J1, ചാേകാളാസ േബാെഗയൻ വില വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇളംകളം വിേലജില   പേരതയെട മകള സിത ഗപ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം ഉഷ ഭാര് 61

2 രാേജഷ പി മകന 43

3 അഞലി പദീപ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വാസേദവൻ എ എൽ ഭരതാവ 63

2 അനിത എ വി മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സംഗീത േഗാപിനാഥൻ മകള 57
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നമര:എ5-18452/2021 07-12-2021
 
 കനയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി സി േജാൺ  െപരമാനർ

േദശത് മലമടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എറണാകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകള അന എബഹാം , , േബാധിപിച അേപക   എറണാകളം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   14-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

2 സിത ഗപ മകള 55

3 ശഭ േഗാപിനാഥൻ മകള 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി േജാൺ ഭാര് 83

2 േമരി തമി മകള 62

3 സല മാതയ മകള 48

4 അന എബഹാം മകള 46

5 മഞ മാതയ മകള 53
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-17980/2021 27-11-2021
 
 കനയനര താലകില   കാകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി പി മഹമദ കഞ്  തരതിയിൽ

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാകനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സ്ാലിഹ മഹമദ റി െക  േബാധിപിച അേപക

കാകനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17979/2021 27-11-2021
 
 കണയനര താലകില   കാകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി എ േതാമസ  ഇടചിറ അലീറ 17G

, Olive Kalista വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാകനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള സഞന േതാമസ , , േബാധിപിച അേപക   കാകനാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   17-03-2021 -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:എ5-17957/2021 27-11-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷാഹിദ െക െക ഭാര് 52

2 സ്ാലിഹ നിസാർ മകള 32

3 സ്ാലിഹ മഹമദ റി െക മകന 28

4 സ്ാബിർ മഹമദ റി െക മകന 20

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആലീസ േതാമസ ഭാര് 75

2 സപ േറാഷൻ മകള 41

3 സീന േബസിൽ മകള 39

4 സഞന േതാമസ മകള 37
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 കണയനര താലകില   വാഴകാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾഖാദർ എം െക  കാകനാട

േദശത് മളകാംപിളിൽ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴകാല വിേലജില   പേരതനെറ മകന അൻസാരി എം എ  േബാധിപിച

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

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

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17955/2021 27-11-2021
 
 കണയനര താലകില   വാഴകാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാദർ എൻ എ  കാകനാട േദശത

് നടവിെല വാളംേകാടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴകാല വിേലജില   പേരതനെറ മകന കാദർ അബൾകരിം േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-1987 -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:എ5-17952/2021 27-11-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉൈമബ ഭാര് 70

2 ൈനജി അബബകർ മകള 52

3 ൈഷജേമാൾ അബൾ ജബാർ മകള 47

4 അൻസാരി എം എ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാത മകള 71

2 പരീത എൻ െക മകന 70

3 നബീസ മകള 61

4 കാദർ അബൾ കരിം മകന 61

5 ഷംസ എൻ െക മകന 60

6 ഉസാൻ എൻ െക മകന 57

7 ജലാൽ എൻ െക മകന 52

8 ഷമീർ എൻ എം (മരണെപട മകൻ മഹമദെന മകൻ  ) പൗതൻ 36

9 Jubairiya N M (ജൈബരിയ) ( ടി മകൾ ) പൗതി 39

10 ഷാഹിദ നാസർ ( ടി ടി ) പൗതി 46

11 ഫാതിമ ( ടി ഭാര് ) മകെന ഭാര് 66
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 കണയനര താലകില   ഇളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സസി മാമൻ  കടവന േദശത് D 404

, നാഗാർജന േപൾേബ അപാർടെമന് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇളംകളം വിേലജില   പേരതയെട മകള ലത അലകസ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2007 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17941/2021 27-11-2021
 
 കണയനര താലകില   േചരാെനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സി േജാസഫ  േചര

ാനൂർ േദശത് െകാടവതറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചരാെനൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന കഞചൻ െക െജ േബാധിപിച

അേപക   േചരാെനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-04-2014 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലത അലകസ മകള 69

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞചൻ െക െജ മകന 58

2 െകാച േതസ് മകള 60

3 ആനണി െക െജ മകന 55

4 ലീന മകള 48
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-17925/2021 27-11-2021
 
 കനയനര താലകില   മളനരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ റി േതാമസ, തങമ േതാമസ

കളപരയൽ (ആയിലികേനൽ) വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മളനരതി വിേലജില   പേരതരെട മകള ജയേമാൾ േതാമസ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ    16-01-1997, 7-5-2021എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലിസൻ രാജൻ മകള 60

2 മിനി േജാർജ മകള 56

3 ജേയാൾ േതാമസ മകള 52

4 ബിനേമാൾ സാജ മകള 48
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5 -17986/2021 27-11-2021
 
 കണയനര താലകില   കാകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി റി വർഗീസ,  ചിറയൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന സാബ  വർഗീസ   േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2021 -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:എ5-17982/2021 27-11-2021
 
 കണയനര താലകില   കാകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എം ഗീവർഗീസ,

കേണതേമാേളൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് േമരി  ടി പി  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2015 -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:എ5-17981/2021 27-11-2021
 
 കണയനര താലകില   കാകനാട വിേലജില  കാകനാട േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ        േമരി

പൗേലാസ,  തത്ാരിൽ വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന ടി പി കര്ാേകാസ   േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   28-

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാബ  വർഗീസ മകന 53

2 ബാബ വർഗീസ മകന 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി ഭാര് 68

2 േമരി സ്ീറി വർഗീസ മകള 42

3 മാതയ സ്ീജൻ മകന 40
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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:എ5-17841/2021 27-11-2021
 
 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  േതവര േദശത്    താമസിചവരെവ      അനരിചേപായ     പി ആർ

അനനൻ,  പയപിളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് രതന  െക എം   േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-06-2021 -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:എ5-17452/2021 27-11-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  എളമകര േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ജി

രാധാകഷൻ , പതൻവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന അനന  കഷൻ ആർ    േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

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

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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എൽേദാ േപാൾ മകന 57

2 ജിജി ബിജ മകള 55

3 ടി പി കര്ാേകാസ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രതന  െക എം ഭാര് 59

2 അനപ പി എ മകന 39

3 അരൺ പി എ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ രാധാകഷൻ ഭാര് 55

2 അനന  കഷൻ ആർ മകന 24

3 യദ കഷൻ ആർ മകന 21

17498 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:എ5-17985/2021 27-11-2021
 
 കണയനര താലകില   കാകനാട വിേലജില  കാകനാട േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കരിമനയമല

വീടിൽ  െകാേചാൽ േതവൻ  , കാർത േതവൻ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതരെട  മകന വറീത   േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ

17-07-1993 , 03-04-2016 എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

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 അമിണി േഗാപാലൻ മാതാവ 72

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േവലായധൻ മകന 52

2 വറീത െക റി മകന 47

3 സാവിതി മകള 43

4 മിനി കഞേമാൻ മകള 39

5 ജിഷ േമാൾ െക െക മകള 32
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-21048/2021 09-12-2021
 
കണയനർ താലകില എളംകളം വിേലജില കലർ േദശത് േജാസ ഭവൻ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിമ

ല അന േജകബ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭരതാവ അബഹാം േജാസഫ  േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 15-10-2021-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബഹാം േജാസഫ ഭരതാവ 59

2 അമല സാറാ അബഹാം മകള 29

3 ഒലിവിയ ആൻ അബഹാം മകള 19
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-18245/2021 06-12-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളി സൗത് വിേലജില പാലാരിവടം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബ

ി ഫാൻസിസ, റീത ഫാൻസിസ  എേടട്  വീടിൽ  എനിവരെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതരെട  മകന ഫാൻസിസ മാതയ    േബാധിപിച

അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ   01-08-2021, 10-8-1994 എനീ തീയതികളിൽ   മരണെപടതായം പേരതരെട  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:എ5-19988/2021 29-11-2021
 
 കനണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില പാലാരിവടം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െജ

വർഗീസ, വടതറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ഫിേലാമിന വർഗീസ  േബാധിപിച അേപക     വിേലജ

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

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാൻസിസ മാതയ മകന 46

2 ആനി ഫാൻസിസ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫിേലാമിന വർഗീസ ഭാര് 63

2 മിന മിനി മകള 43

3 മിന ബിേനായ മകള 37
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-22122/2021 13-12-2021
 
 കണയനര താലകില   കാകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി െക എം  പാലാൽ  വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന േജാർജ് കടി പി പി  േബാധിപിച അേപക   കാകനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2017 -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:എ5 -18522/2021 03-12-2021
 
 കനയനര താലകില   തകാകര േനാരത് വിേലജില ഇടപളി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

സൗദാമിനി െക  നിത  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള ലതാ നായർ ആർ  േബാധിപിച അേപക   തകാകര

േനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമാളി ജീവൻ മകള 70

2 േജാർജ് കടി പി പി മകന 68

3 മാതകടി  പി പി മകന 66

4 സാജ പീറർ മകന 64

5 വി േജാസഫ േജാൺ (മരണെപട മകൾ വതമ
േജാണിൻെറ  ഭർതാവ )

മകളെട ഭർതാവ 76

6 ജിേസാൻ വി േജാൺ (ടി മകൻ ) പൗതൻ 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീത ജി േമേനാൻ മകള 65

2 എ സിനലകി (മരണെപട മകൻ ഹരികഷൻെറ  ഭാര് ) മകെന ഭാര് 54

3 േഗാവിന് കഷൻ       ( ടി മകൻ ) പൗതൻ 27

4 ലതാ നായർ ആർ മകള 56
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നമര:എ5-18243/2021 01-12-2021
 
 കനയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  േതവര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബി സി െക

കപകാട്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള സിന െക സി , േബാധിപിച അേപക  എളംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2013 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17384/2021 08-11-2021
 
 കണയനര താലകില   മരട വിേലജില െനടർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവശങർ െക യ

ൈകനികാട്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് േജ്ാതി െക എം  േബാധിപിച അേപക  മരട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2021 -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:എ5-15776/2021 16-09-2021
 
  കണയനർ താലകില   ഇടപളി േനാരത് വിേലജില  ചറപാടകര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പ

ി എ േജാർജ  പതേകാട വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഓമന േജാർജ േബാധിപിച അേപക   ഇടപളി േനാരത്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   30-11-2009 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െസബിേമാൾ െക സി മകള 48

2 സിന െക സി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജ്ാതി െക എം മാതാവ 48

2 സേരഖ ഭാര് 25

3 നിഹാരിക മകള 1 1/2
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നമര:എ5-19689/2021 13-11-2021
 
 കനയനര താലകില   ഇടപളി േനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി എ േജാർജ്, േമരി

േജാർജ്  താനാടപറമിൽ  വീടിൽ  എനിവരെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതരെട  മകന അഗസിൻ ടി ജി  േബാധിപിച അേപക   ഇടപളി േനാരത്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാളകൾ   03-11-1992 -ലം 28-9-1998-ലം  മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഓമന േജാർജ ഭാര് 78

2 ബിന േതാമസ മകള 54

3 ബിേനായ എബഹാം േജാർജ മകന 43

4 േരഖ െറയചൽ മാതയ (മരണെപട മകൻ ബിജ േജാർജിൻെറ
ഭാര് )

മകെന ഭാര് 50

5 എമി  ബിജ േജാർജ        (ടി മകൾ ) പൗതി 23

6 എമിൽ  േജാർജ എബഹാം    (ടി മകൻ ) മകന 14

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആലീസ േഡവിസ മകള 66

2 അംേബാസ  േസവ്ർ  ടി ജി മകന 67

3 അഗസിൻ ടി ജി മകന 63

4 േജാസഫ ടി ജി മകന 60

5 ആൻറണി  ടി ജി മകന 56

6 ടീസാ  ആേനാ മകള 52

7 െസബാസ്ൻ ടി ജി മകന 51
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-22343/2021 18-12-2021
 
 കണയനർ  താലകില  വാഴകാല വിേലജില വാഴകാല േദശത് കറിപറത് വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

 ആനണി ബിന ഫാൻസിസ എനയാളെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് േമരി ആനണി േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 20-11-2021-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി ആനണി ഭാര് 45

2 െസലെസ  െബനഡിക ആനണി മകള 16
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