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NOTICE

 
:എ 5-12751/ 2021 08-09-2021
 
കണയനർ  താലകില   എളംകളം   വിേലജില കടവന േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി

ബാബ,േമാളി  ബാബ   ഹൗസ നമർ 66 ,ഉദയ േകാളനി  എനിവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എളംകളം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന രഞിത്  ബാബ ,

, േബാധിപിച അേപക   എളംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ  14-11-2005 ,24 -06 -2009 എനീ തീയതികളിൽ ല മരണെപടതായം പേരതരെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5 -12734 / 2021 08-09-2021
 
 കണയനർ  താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  പതകലവടം   േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

അരവിനപഭ എസ  49/ 688എ ,മിഥില  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷാകമാരി എം , 49/ 688എ ,മിഥില ,

േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-05-2015  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-12792/ 2021 08-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഞിത ബാബ മകന 28

2 രാഹൽ ബാബ മകന 26

3 അഖിൽ ബാബ മകന 25

4 േരാഹിത ബാബ മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷകമാരി എം ഭാര് 65

2 എ  ആശപഭ മകള 33

3 എ നിഷപഭ മകള 28
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കണയനർ  താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  എളമകര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണി എം

 ജി  േമാഹൻ  നിവാസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േകാകില െക വി ,  േമാഹൻ

നിവാസ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-12733/ 2021 08-09-2021
 
കണയനർ താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  െവണല േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ ക

െ െക  െതേകകഴേവലിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഇടപളിെസൗത്  വിേലജില   പേരതനെറ മകള സലീലകമാരി   ടി  എസ ,

േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    26-09-2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 5-12650/ 2021 08-09-2021
 
കണയനർ  താലകില   മളനരതി വിേലജില  മളനരതി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െജ

േജാർജ   വഴകളങര  വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മളനരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ബിന േതാമസ , വഴകളങര വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകാകില െക വി ഭാര് 41

2 അപർണ എം എം മകള 15

3 അഭിനവ കഷണ എം എം മകന 10

4 ചനിക അമ 84

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സലീലകമാരി ടി എസ മകള 55
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:എ5-12683/ 2021 08-09-2021
 
 കണയനര താലകില   മരട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െക  ശശി  വാലചിറ ,ആലങൽ പാ

ടം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മരട വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിജയകമാർ വി എസ , ,േബാധിപിച അേപക   മരട വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-12619/ 2021 08-09-2021
 
  കണ യനര താലകില   എറണാകളം  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതസ്ാമ േജാസഫ

ചകാലയപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എറണാകളം വിേലജില   പേരതയെട മകന േജാൺ േജാസഫ  േബാധിപിച

അേപക   എറണാകളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-03-2010 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-14396/ 2021 01-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന േതാമസ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതമ ശശി ഭാര് 64

2 വിജയകമാർ വി എസ മകന 43

3 രജനീഷ വി എസ മകന 41

4 കപിൽേദവ വി എസ മകന 39

5 സനിൽ  വി എസ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാർജ േജാസഫ മകന 54

2 േജാർജിയ േജാൺ] മകള 53

3 േമാളി േജാസഫ മകള 52

4 േജാൺ േജാസഫ മകന 50
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 കണ യനര താലകില   തിരവാങളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷണൻ എം െക  കഷ

ണ കപ ,മാങാടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരവാങളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനിത , കഷണ കപ ,മാങാടിൽ , േബാധിപിച അേപക

  തിരവാങളം 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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത ഭാര് 53

2 വിഷണ എം ആർ മകന 27

3 കഷണ പിയ മകള 25
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
:എ5-12846/ 21 08-09-2021
 
 കണയനര താലകില   നടമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസകരൻ  െതകം ഭാഗം േദശത്

അരികതിൽ വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന  നടമ വിേലജില    രതീഷ എ ബി , െതകം ഭാഗം േദശത് അരികതിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-03-1995 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 5-12775/ 21 08-09-2021
 
 കണയനർ  താലകില   നടമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ ഇ  നടമ േദശത് എറിയാട് വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന  നടമ വിേലജില    ഇ ചനേമാഹൻദാസ , നടമ േദശത് എറിയാട് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

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

ടിയാന    16-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-12759/ 21 08-09-2021
 
 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക രാജൻ  േതവര േദശത്

,പാലകപളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതീഷ എ ബി മകന 31

2 േരഖ എ ബി മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇ േഗാകൽദാസ മകന 63

2 ഇ ചനേമാഹൻദാസ മകന 61

3 ഇ ലകീേദവി മകള 56
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സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര്  എളംകളം വിേലജില    ശ്ാമള രാജൻ , േതവര േദശത് ,പാലകപളി വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   എ ളംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-12685/ 21 08-09-2021
 
 കണയനര താലകില   എ ളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക റി േജാസഫ  കടവന േദശത

്  കരിശിങൽ H28  /  660  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്  എളംകളം വിേലജില  േമരി േജാസഫ , കടവന േദശത്

കരിശിങൽ H28 / 660 വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   എളംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-06-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള രാജൻ ഭാര് 73

2 സിനരാജ മകള 50

3 സിബരാജ മകന 48

4 സിജരാജ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി േജാസഫ ഭാര് 69

2 ആൻറണി െക െജ മകന 41

3 എലിസബത് െക െജ മകള 40

4 െകാചേതസ് െക െജ മകള 39

5 ഫിേലാമിന െക െജ മകള 34
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
:എ5-13609/2021 10-09-2021
 
  കനയനര താലകില   എളംകളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  േഗാപാല കഷൻ നായർ

താമരേശരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  എളംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എം ജാനകിേദവി , താമരേശരി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

എളംകളം  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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-14727/2021 07-09-2021
 
 കണയനര താലകില   േചരാനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാർടിൻ വി എ  തചതറ വീട

ടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 േചരാനൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആൻ്റണി മാർടിൻ , തചതറ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േചരാനൂര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    12-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം ജാനകിേദവി ഭാര് 84

2 ലത നനകമാർ മകള 57

3 എം രാജേഗാപാൽ േമേനാൻ മകന 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാൻസി മാർടിൻ ഭാര് 54

2 സ്െറഫി ടീസ മാർടിൻ മകള 31

3 ആൻ്റണി മാർടിൻ മകന 30

8456 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
:എ5-15244/2021 17-09-2021
 
  കണയനര താലകില   ആമൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കര്ാേകാസ  കലയറികര

േദശം  ഊടശാലയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആമൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിബി കര്ാേകാസ  േബാധിപിച

അേപക   ആമൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറ

ും  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-14253/2021 (A) 02-09-2021
 
 കണയനര താലകില   തകാകര േനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷചനബാബ എം

െക  ഞാലകം േദശം താഴത വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകാകര േനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന പശാന് ബാബ എം എസ

േബാധിപിച അേപക   തകാകര േനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-10-2010-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലിയാമ കര്ാേകാസ ഭാര് 78

2 െജസി കര്ാേകാസ മകള 60

3 േജാഷി കര്ാേകാസ മകന 55

4 സിജി  കര്ാേകാസ മകള 53

5 ഷിബി കര്ാേകാസ മകന 49

6 എബഹാം മാതയ മരണെപട മകൾ
ബീനയെട

ഭരതാവ 55

7 എബിൻ എബഹാം മരണെപട മകൾ
ബീനയെട

മകന 21

8 ആൻവിന ടീസ എബഹാം മരണെപട
മകൾ ബീനയെട

മകള 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:എ5-12798/2021 08-09-2021
 
 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജീജ െക ആർ  കടവന േദശം

കാടംപറത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എളംകളം വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ രതീഷ െക ആർ  േബാധിപിച അേപക   എളംകളം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    01-12-2020-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-12820/2021 07-09-2021
 
  കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി േജാർജ  കടവന േദശം

പാണാപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എളംകളം വിേലജില   പേരതയെട മകെന ഭാര് പിൻസി േതാേടകാട്,  േബാധിപിച അേപക

എളംകളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

1 വിജയലകി വി പി ഭാര് 65

2 പശാന് ബാബ എം എസ മകന 41

3 പേശാഭ ബാബ എം എസ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഞൻ സേഹാദരൻ 61

2 രാജീവൻ സേഹാദരൻ 59

3 ജയ സേഹാദരി 58

4 രസീത സേഹാദരി 56

5 സജ സേഹാദരി 54

6 രതീഷ െക ആർ സേഹാദരൻ 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫ ഡിസി പി ജി മകന 53

2 ഷീബ മകള 51

3 പിൻസി േതാേടകാട് മരണെപട മകൻ
തേദവസിൻ്െറ

ഭാര് 46

4 ഷാേരാൺ േമരി        ''             '' മകള 21

5 േസഹ മരിയ         ''             ' മകള 15
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:എ5-12821/2021 07-09-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പീതാംബരൻ വി െക  തമനം േദശ

ം  വരടാത്പറമിൽ  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പണിതറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനീഷ  േബാധിപിച അേപക

പണിതറ വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    26-05-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-12841/2021 07-09-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭവാനി അമ െജ  ഇടപളി

േദശം ൈചതം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില   പേരതയെട മകന സി എ ഉണികഷൻ നായർ േബാധിപിച അേപക

ഇടപളിെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-03-2007-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-12836/2021 07-09-2021
 
 കണയനര താലകില   തകാകര േനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ നായർ

വടേകാട േദശം കാളംകളത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തകാകര േനാരത്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബാബരാജ െക ബി

േബാധിപിച അേപക   തകാകര േനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-01-2005-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭ ഭാര് 58

2 രശി മകള 24

3 അനീഷ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉണികഷൻ നായർ സി എ മകന 60

19th October 2021Revenue Department8459
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-12845/2021 07-09-2021
 
 കണയനര താലകില   നടമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗീത  െതകംഭാഗം േദശം അരികതിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നടമ വിേലജില   പേരതയെട മകന രതീഷ എ ബി  േബാധിപിച അേപക   നടമ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-12-2008-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-12600/2021 08-09-2021
 
 കണയനര താലകില   തകാകര േനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം രാധാകഷൻ  ഞാലക

ം േദശം ചിേറത് കിഴേകപതൻപര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തകാകരേനാരത്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന പശാന്  സി  ആർ ,  ,

േബാധിപിച അേപക   തകാകരേനാരത് 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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാവതി ഭാര് 72

2 ജയരാജ െക ബി മകന 47

3 ബാബരാജ െക ബി മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതീഷ എ ബി മകന 31

2 േരഖ എ ബി മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന സി െക ഭാര് 65

2 സിത സി ആർ മകള 42

3 പശാന് സി ആർ മകന 40
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NOTICE

 
:എ5-13501/2021 02-09-2021
 
 കണയനര താലകില   നടമ വിേലജില നടമ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എം േബബി  പാമടിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നടമ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി പി െക  േബാധിപിച അേപക   നടമ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-11-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-14290/2021 07-09-2021
 
 കണയനര താലകില   കാകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപാൾ റി എ  കാകനാട േദശം

കിളിതാറിൽ വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  കാകനാട വിേലജില  പേരതനെറ മകന യജിൻ േപാൾ  േബാധിപിച അേപക   കാകനാട 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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-14516/2021 07-09-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രജനീകാന് ചണിലാൽ മേഹർ

േകാവിൽവടo  േദശം  9D  ലിങ്  ലകൺ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എറണാകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാഹൽ

രജനീകാന് മേഹർ  േബാധിപിച അേപക   എറണാകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി  പി െക ഭാര് 72

2 േമബി േജാഷി മകള 40

3 െമബിൾ േബബി മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യജിൻ േപാൾ മകന 50
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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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-13520/2021 07-09-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ സദാശിവൻ  ൈവറില േദശം

ശിവശീ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പണിതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എം വി വിലാസിനി േബാധിപിച അേപക പണിതറ വിേലജ

ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതിവന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-05-

2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5=14230/2021(A) 07-09-2021
 
 കണയനര താലകില   നടമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ എസ േഗാപാലൻ  എരർ േദശം തങ

ം  അരഞാളിപറമ്  മഠം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി നടമ വിേലജില  പേരതനെറ ഭാര് സമതി േഗാപാലൻ  േബാധിപിച അേപക

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

ടിയാന    27-06-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനിക രജനീകാന് മേഹർ ഭാര് 70

2 രാഹൽ രജനീകാന് മേഹർ മകന 45

3 െഹതൽ കപാഡിയ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം വി വിലാസിനി ഭാര് 77

2 ശിവാനനൻ എസ മകന 49

3 ശീകമാരി എസ മകള 47

4 ശീനിവാസ എസ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമതി േഗാപാലൻ ഭാര് 54
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:എ5-14251/2021(A) 07-09-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ പി െജ  തകണാർവടം

േദശം പവതർ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി എറണാകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിൻസി േജാർജ േബാധിപിച അേപക   എറണാകളം

വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതിവന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

25-04-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-14243/2021 07-09-2021
 
 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശീനബാബ  ചിലവനർ േദശം

സജിത ഭവൻ വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇളംകളം വിേലജില  പേരതനെറ മകന സിേനാജ പി എസ  േബാധിപിച അേപക   ഇളംകളം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    14-07-1986-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-14820/2021 07-09-2021
 
 കണയനര താലകില   നടമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശി വി െക  എരർ േദശം െപായനറ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നടമ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െപാനമ െക െക  േബാധിപിച അേപക   നടമ വിേലജ

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

04-2021-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

2 അനനലക്മി എ ജി മകള 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിൻസി േജാർജ ഭാര് 41

2 േജാസഫ പി ജി മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാഷിനി ബാബ ഭാര് 67

2 സിേനാജ പി എസ മകന 42

3 സജിത പി എസ മകള 40

4 സനീപ പി എസ മകന 39
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അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-15987/2021 23-09-2021
 
  കണയനര താലകില   എളംകളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിംനാഷ അലകസ ൂസ

ചിലവനർ േദശം  ബി  502  Pearls  Garden  View  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എളംകളം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര്  േറചൽ മാതയ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-15583/2021 16-09-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളി െസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ റഹിമാൻ െക പി

െവണല േദശം അറഫാ മൻസിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഇടപളി  െസൗത്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ഷാഫി  െക എ

േബാധിപിച അേപക   ഇടപളി െസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   12-03-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െപാനമ െക  െക ഭാര് 65

2 മഞള വി എസ മകള 43

3 ഡീന െക െക മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറചൽ മാതയ ഭാര് 35

2 തരൺ ൈനനാൻ അലകസ ആദ്
വിവാഹതിെല

മകന 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല െക യ ഭാര് 66

2 അബദൾ സഹീർ െക എ മകന 45

3 അഫസൽ െക എ മകന 41
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:എ5-15589/2021 16-09-2021
 
 കണയനര താലകില   കമളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നൗഷാദ പി ഐ  കമളം േദശം പാനാട

്  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  കമളം വിേലജില  പേരതനെറ ഭാര് െജഷീന സി എം  േബാധിപിച അേപക   കമളം  വിേലജ

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

12-2006-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-15758/2021 16-09-2021
 
 കണയനര താലകില   തിരവാങളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക ശിവരാമൻ  ഇരമനം േദശ

ം ചനനതിൽ വീടിൽ അഞന െതകംഭാഗo തപണിതറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവാങളം വിേലജില   പേരതനെറ മകള അഞന

േമേനാൻ പി  േബാധിപിച അേപക   തിരവാങളം 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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

4 അബദൾ സജീർ െക എ മകന 40

5 അബദൾ സബീർ െക എ മകന 40

6 ഷഫീഖ െക എ മകന 37

7 മഹമദ ഷാഫി െക എ മകന 35

8 നസീഫ െക എ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജഷീന  സി എം ഭാര് 40

2 അജിൻസ നൗഷാദ മകന 20

3 മഹമദ അമൽ ഷാ മകന 18

4 ഖദീജ ഇസയിൽ അമ 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഞന േമേനാൻ പി മകള 46
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NOTICE

 
:എ5-12635/2021 08-09-2021
 
 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആൻ്റണി ഗാറ്സൺ  കലർ േദശ

ം മലംകഴി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എളംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നീനേമാൾ പി എ  േബാധിപിച അേപക   എളംകളം വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:A5-12838/2021 07-09-2021
 
  കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ സി െക  കടവന േദശ

ം  ലക്മിനാരായണ ഭവൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എളംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാനകി എം എ  േബാധിപിച അേപക

ഇളംകളം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതിവന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന  28-05-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-12672/2021 08-09-2021
 
 കണയനര താലകില   തകാകര േനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക ബാലകഷൻ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നീനേമാൾ പി എ ഭാര് 35

2 ഹന ഗാറ്സൺ മകള 6

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി എം എ ഭാര് 57

2 അഭിലാഷ സി എൻ മകന 38

3 അഖിേലഷ സി എൻ മകന 35

4 മാത അമ 86
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ഞാലകം  േദശം  കാടങൽ ഹൗസ നമർ  M-63  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകാകര േനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന

മേനാജകമാർ െക ബി  േബാധിപിച അേപക   തകാക േനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2016-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-12729/2021 08-09-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേലാചന എ െക  പണിതറ േദശ

ം ശരണ് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പണിതറ വിേലജില   പേരതയെട മകള േഹമ േമാഹൻ  േബാധിപിച അേപക പണിതറ വിേലജ

ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-

2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-15471/2021 15-09-2021
 
 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാൻസിസ ചമണി േസവ്ർ എന

സി  എകസ ഫാൻസിസ    കലർ േദശം ചമണി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എളംകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഇനെസൻറ സി

എഫ   േബാധിപിച അേപക   എളംകളം 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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതേവണി എം എൻ ഭാര് 92

2 മേനാഹർ െക ബി മകന 64

3 മധകർ െക ബി മകന 57

4 മേനാജകമാർ െക ബി മകന 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ െക േപമലത മകള 59

2 േഹമ േമാഹൻ മകള 56
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:എ5-15613/2021 15-09-2021
 
 കണയനര താലകില   തകാകര േനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നബീസ  വടേകാട േദശ

ം െപരിങാടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകാകര േനാരത് വിേലജില   പേരതയെട മകന അൻസാർ പി ഐ  േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-01-2015-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമഴസി വർഗീസ മകള 55

2 ഫാൻസിസ േസവ്ർ സി എഫ മകന 52

3 ഇനെസൻറ സി എഫ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അൻസാർ പി ഐ മകന 48

2 നൗഷാദ പി ഐ മകന 46

3 ഷാഹിദ പി ഐ മകള 44

4 ജാസമിൻ പി ഐ മകള 42
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:യ -12756/ 2021 08-09-2021
 
  കണയനര താലകില   േചരാനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാദർ  േചരാനൂർ േദശത

ത വലിയ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചരാനൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകള റകിയ , േചരാനൂർ േദശത് വലിയ വീടിൽ , േബാധിപ

പിച അേപക   േചരാനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-1991 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റകിയ മകള 74

2 സാജിത മരണെപട മകൻ അജിതിെൻറ മകള 46

3 സാജിത മരണെപട മകൾ പാതകടിയെട മകള 50

4 സീബ മരണെപട മകൾ പാതകടിയെട മകള 48

5 സിജി മരണെപട മകൾ പാതകടിയെട മകള 46

6 സിയാദ മരണെപട മകൾ ഖദീജയെട മകന 46

7 സകീർ മരണെപട മകൾ ഖദീജയെട മകന 44

8 സിനിത മരണെപട മകൾ ഖദീജയെട മകള 36
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:എ5-13024/2021 07-09-2021
 
 കണയനർ  താലകില   മളവകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എലിസബത് കീറസ  വലാർപാടം

േദശം  ഓടതപറമ്  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മളവകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന െഡസമൻ , , േബാധിപിച അേപക

മളവകാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2010  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-12850/2021 07-09-2021
 
കണയനർ  താലകില   പണിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി പി പി  ൈവറില േദശം മടങൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പണിതറ വിേലജില   പേരതയെട മകന എം പി ഫിലിപ് , , േബാധിപിച അേപക   പണിതറ വിേലജ

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

05-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഒ െജ കീറസ ഭരതാവ 71

2 െഡസമൻ മകന 41

3 ടീസ െഡൽഷ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫിലിപ് എം പി മകന 70

2 വർഗീസ എം പി മകന 68

3 മരിയ എം പി മകള 65

4 േജാസഫ എം പി മകന 63

5 എലിസബത് എം പി മകള 62

6 േതസ് എം പി മകള 60

7 േമരി സിസിലി എം പി മകള 58
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:എ5-14765/2021 17-09-2021
 
കണയനർ  താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി േതാമസ  കടവന േദശം

കരമേഞരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എളംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആനി േതാമസ , , േബാധിപിച അേപക   എളംകളം വിേലജ

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

12-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

8 സേലാമി എം പി മകള 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനി േതാമസ ഭാര് 68

2 ആൻറണി േതാമസ മകന 45

3 ബിന േതാമസ മകന 43

4 അന േതാമസ മകള 39
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
:എ 5 -14312 / 2021 01-09-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ എ  ചകൻ  എളമകര

േദശത്  നായപളത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില   പേരതനെറ മകള സീന  െക  സി , എളമകര

േദശത് നായപളത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-03-2002 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 5 -14926 / 2021 07-09-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇനിര സത്നനൻ   തകണാർവട

ം  േദശത്  3B  െസൻടൽ േസാൺ അപാർട്  െമനിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എറണാകളം വിേലജില തകണാർ വടം േദശത്  പേരതയെട

മകള   മീന ജഗൻ ,   3B െസൻടൽ േസാൺ അപാർട് െമനിൽ , േബാധിപിച അേപക   എറണാകളം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ     16-05-2019 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 5 -14925 / 2021 07-09-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സവതൻ എ ജി  എളമകര

േദശത്  ആലങൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന  ചകൻ ഭാര് 79

2 സീന  െക  സി മകള 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീന ജഗൻ മകള 56

2 ഛായ  സത്ാനനൻ മകള 58

8472 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷകീല സവതൻ , എളമകര

േദശത് ആലങൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിെസൗത് 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 അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 5 -14382 / 2021 08-09-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ െക പി  തകണാർവട

ം  േദശത്  കാര്പറമിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എറണാകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മജന എം എസ , തകണാർവടം

േദശത് കാര്പറമിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   എറണാകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 5 -15222 / 2021 10-09-2021
 
 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാർ  കടവന േദശത്

നമസിത  അപാർടെമൻറസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എളംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എം ബി വിജയകമാരി , കടവന േദശത്

നമസിത അപാർടെമൻറസിൽ , േബാധിപിച അേപക   എളംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േന രിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷകീല സവതൻ ഭാര് 50

2 അൈദ്ത സവതൻ ദതപതൻ 11

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മജന എം എസ ഭാര് 55

2 ശദ െക എസ മകള 26

3 ശാവൺ െക എസ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം  ബി  വിജയകമാരി ഭാര് 58
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  കയണനര താലകില   േചരാെനൂര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  പാതമ  േചരാനൂർ

േദശത് വലിയവീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചരാെനൂര വിേലജില   പേരതയെട മകള റകിയ , േചരാനൂർ േദശത് വലിയവീടിൽ , േബാധിപ

പിച അേപക   േചരാെനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   21-05-2005 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

2 വിജിത വിജയ കമാർ മകള 37

3 വിദ് വിജയകമാർ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റകിയ മകള 74

2 സാജിത(മരണെപട മകൻ അജിതിൻെറ
മകൾ)

പൗതി 46

3 സാജിത (മരണെപട മകൾ
പാതകടിയെട  മകൾ)

പൗതി 50

4 സീബ (മരണെപട മകൾ പാതകടിയെട
മകൾ)

പൗതി 48

5 സിജി (മരണെപട മകൾ പാതകടിയെട
മകൾ)

പൗതി 46

6 സിയാദ (മരണെപട മകൾ  കദീജയെട
മകൻ)

പൗതി 46

7 സകീർ  (മരണെപട മകൾ  കദീജയെട
മകൻ)

പൗതൻ 44

8 സിനിത  (മരണെപട മകൾ  കദീജയെട
മകൾ)

പൗതൻ 36
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