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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
:എ 5 16351/ 2021 07-10-2021
 
 കണയനര താലകില   കാകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ രാേകഷ നായരേശരി

കാകനാട  േദശത്  േപാട്  നമർ 155  സൗഹദ  വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കാകനാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ലക്മി

കാടംപറത് അജയകമാർ േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2021 -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 ലക്മി കാടംപറത് അജയകമാർ ഭാര് 38

2 ുതി രാേകഷ മകള 14

3 രാജ രവീനൻ അമ 72
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
:എ 5 12183 / 2021 27-09-2021
 
 കണയനര താലകില   നടമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിനീത െക മാതയസ  െകാചാകൻ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നടമ വിേലജില   പേരതയെട അമ ബാല മാതയസ , , േബാധിപിച അേപക   നടമ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-04-2021  -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. 

 
:a5-13171/2021 05-08-2021
 
  കണയനര താലകില   നടമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ പി  ഗംഗാധരൻ  കളരിയൽ

(ബായിതറ പാടത് ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നടമ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങം ഇ െക , , േബാധിപിച അേപക   നടമ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-11-2020 -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. 

 
:എ 5 -15409 / 2021 15-09-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസമൺ ബരവ    തകണാർ

േദശത് പളതാന പറമ്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എറണാകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീല ബരവ , , േബാധിപിച അേപക

എറണാകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാല മാതയസ അമ 66

2 അമിളി അബ സേഹാദരി 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങം ഇ െക ഭാര് 65

2 പർണിമ ഗംഗാധരൻ മകള 38

3 പവീണ ഗംഗാധരൻ മകള 36
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2020  -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. 

 
:എ 5 15408 / 2021 15-09-2021
 
  കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജസിൻ െഡൻസിൽ ബരവ

തകണാർവടം  േദശത്  പളതനപറമ്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    എറണാകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  േമഴസി

െഡൻസിൽ ബരവ , , േബാധിപിച അേപക   എറണാകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-01-2019  -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 16102 / 2021 04-10-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഫലികസ എം ജി  തമനം േദശത

് മടവതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പണിതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഹഡി െഫലികസ , , േബാധിപിച അേപക   പണിതറ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    11-08-2021  -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 ഷീല ബരവ ഭാര് 30

2 ആനണി ബരവ മകന 27

3 േമരി സനിയ ബരവ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമഴസി െഡൻസിൽ ബരവ ഭാര് 50

2 അലീന െഡൻസിൽ മകള 25

3 അഖില െഡൻസിൽ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഹഡി െഫലികസ ഭാര് 51

2 െഫഡി െഫലികസ മകന 29
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:എ 5 15701 / 2021 23-09-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ പി ജലാൽ  എളമകര

േദശത്  ഇടമറത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഇ െജ അനപ , , േബാധിപിച

അേപക   ഇടപളിെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2021 -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. 

 

3 െജറി െഫലികസ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി എ ൈസനബ ബീവി ഭാര് 60

2 ഇ െജ അനപ മകന 38

3 ഇ െജ ആരിഫ മകന 35

02th November 2021Revenue Department10021
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
:എ5-13014/2021 22-09-2021
 
 കനയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിന ആൻ്റണി  കടവന േദശത്

പാടത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ ആൻ്റണി  പി െജ േബാധിപിച അേപക   എളംകളം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-12-2020-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. 

 
:എ5-13481/2021 20-09-2021
 
 കണയനര താലകില   മണകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ഐ െക േബബി  കണനാട

േദശത്  മടേമൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന േറാബി േബബി എം േബാധിപിച അേപക   മണകനം 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-13464/2021 22-09-2021
 
 കണയനര താലകില   മരട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതായി ഫാൻസിസ  മരട േദശത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആൻ്റണി പി െജ ഭരതാവ 47

2 േജായൽ ആൻ്റണി മകന 20

3 േജാസവിൻ മരിയ മകള 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി െജ േമരി ഭാര് 80

2 ബീന േജാർജ മകള 55

3 േറാജിൻ േബബി എം മകന 53

4 േറാബി േബബി എം മകന 43
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്  പേവലിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് േമരി ടി  എം  േബാധിപിച അേപക   മരട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-06-2021-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. 

 
:എ5-13446/2021 22-09-2021
 
 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി ജി ഫാൻസിസ  കേളാർ

േദശത് ചമണി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       മരണെപട മകന അനിൽ ഫാൻസിസിെൻറ മകൻ നിഖിൽ സി  എ േബാധിപിച  അേപക

എളംകളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-12-2013-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. 

 
:എ5-13433/2021 22-09-2021
 
 കണയനര താലകില   മളനരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എൻ അപ  ആരകനം േദശത

് കടപറത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ഭവാനി േബാധിപിച അേപക   മളനരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-06-2021-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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി ടി എം ഭാര് 63

2 മിന മാതയ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആഷ േസാളമൻ മകള 57

2 നിഖിൽ സി എ     (മരണെപട മകൻ അനിൽ
ഫാൻസിസിെൻറ

മകന 25

3 നിയ അനിൽ    (മരണെപട മകൻ അനിൽ ഫാൻസിസിെൻറ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭവാനി ഭാര് 87

02th November 2021Revenue Department10023
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:എ5-13271/2021 22-09-2021
 
 കണയനര താലകില   നടമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതായി പി പി  െതകംഭാഗം േദശത്

പളിപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള ഷിജിേമാൾ പി എം  േബാധിപിച അേപക   നടമ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    20-12-2020-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. 

 
:എ5-13173/2021 22-09-2021
 
 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം മരളീധരൻ  കടവന േദശത

്  ഫാറ്  നമർ  A2  ജവഹർ  ജവൻ  അപാർടെമൻറ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ൈഷലജ മരളീധരൻ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2021-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. 

 
:എ5-13826/2021 22-09-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളി െസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീനിവാസൻ െക വി  തമന

ം േദശത് കാഞിരതംപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണി പി െക േബാധിപിച അേപക   ഇടപളി െസൗത്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന  09-05-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

2 ശശീനൻ മകന 62

3 സമ െക എ മകള 59

4 രമണൻ മകന 53

5 സജ െക എ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിജിേമാൾ പി എം മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷലജ മരളീധരൻ ഭാര് 52

2 ശീജ േമേനാൻ മകള 27

10024 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-13174/2021 22-09-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളി െസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി ശരത ചന േബാസ

പാടിവടം േദശത് മായാ െഡയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് മായാവതി െക േബാധിപിച അേപക   ഇടപളി െസൗത്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-12-2020-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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി പി െക ഭാര് 55

2 ശീരാജ െക എസ മകന 30

3 ശീജിത് െക എസ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മായാവതി െക ഭാര് 76

2 മീന എം എസ മകള 46

3 മേനാജ എം എസ മകന 44
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
:എ5-13475/2021 22-09-2021
 
 കണയനര താലകില   മണകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മകനൻ നായർ  ഉദയംേപരർ

േദശത്  കാർതിക  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് സശീല  േബാധിപിച അേപക   മണകനം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-01-2021-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. 

 
:എ5-13442/2021 22-09-2021
 
  കണയനര താലകില   േചരാനൂർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദീപൻ എം സി  ഇടയക

നം  േദശത്  മാടമൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന എബിൻ എം പി േബാധിപിച അേപക   േചരാനൂര വിേല

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

27-04-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-13208/2021 22-09-2021
 
 കണയനര താലകില  എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ആർ ബാബ  കലർ കതകടവ

േദശത്  ആശാരിപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ശിവദാസ എ ബി േബാധിപിച അേപക  എളംകളം വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സശീല ഭാര് 67

2 അനിൽ കമാർ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷല പദീപൻ ഭാര് 52

2 എബിൻ എം പി മകന 33

3 നീതേമാൾ പദീപ മകള 30
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-13401/2021 22-09-2021
 
 കണയനര താലകില   േചരാനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി വി ആൻ്റണി  ചിറർ േദശ

ത്  െചറതരതി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് എൽസി േബാധിപിച അേപക   േചരാനൂര വിേലജ ഓഫീസര

  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2017-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-13400/2021 22-09-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക അമിണി  ൈവറില േദശത

് ഉഷ സദനം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട മകള ബിന സഞജീവ  േബാധിപിച അേപക   പണിതറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-2019-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗായതി ബാബ ഭാര് 64

2 ശിവദാസ എ ബി മകന 29

3 ശരത ബാബ മകന 24

4 ഭാർഗവി രാമൻ അമ 98

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൽസി ഭാര് 64

2 പിൻസ ആൻ്റണി മകന 43

3 പിേജഷ ആൻ്റണി മകന 43

4 പിേനാദ മകന 37

5 ആൻസി മകള 34

02th November 2021Revenue Department10027
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:എ5-13109/2021 22-09-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിമി െചറിയാൻ  ൈതകടം േദശത

് െചമകേശരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് േഷർളി ജിജി  േ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. 

 
:എ5-13233/2021 22-09-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളി േനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പീറർ ൈബജ  ചറപാടക

ര  േദശത്  ആറാടകളം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന അലൻ പീറർ േബാധിപിച അേപക   ഇടപളി േനാരത്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    14-09-2000-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. 

 
:എ5-13385/2021 22-09-2021
 
  കണയനര താലകില   വാഴകാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േലാനൻ  തതിയർ േദശത്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന സഞജീവ മകള 49

2 ശീേദവി എം ജി മകള 45

3 സിന എം ജി മകള 47

4 രാജശീ എം ജി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഷർളി ജിജി ഭാര് 56

2 അനിത മരിയ ജിമി മകള 32

3 അമല മരിയ ജിമി മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസാഫിയ പീറർ ഭാര് 63

2 അലൻ പീറർ മകന 34
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മൺപരയൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന േപാൾ എം എൽ േബാധിപിച അേപക   വാഴകാല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-1992-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. 

 
:എ5-13137/2021 22-09-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളി േനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ പി െജ  േപാേണക

ര  േദശത്  പറതറ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് വിേരാണി േസാണി മാതയ േബാധിപിച അേപക   ഇടപളി

േനാരത്  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    22-04-2021-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. 

 
:എ5-16840/2021 22-09-2021
 
  കണയനര താലകില   തകാകര േനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക നവനീതമ

ഞാലകം  േദശത്  നനനം  വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ െക േഗാപാലകഷൻ നായർ േബാധിപിച അേപക

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ് േലാനൻ ഭാര് 91

2 ആൻ്റണി എം എൽ മകന 68

3 േപാൾ എം എൽ മകന 58

4 േഷർളി േജാൺ മകള 63

5 െറജീന ഫാൻസിസ മകള 59

6 േഗസി പയസ മകള 50

7 മാർഗറ് െസബാസ്ൻ മകള 54

8 െജസി എൻ എഫ മരണെപട മകൻ ൈമകിളിെൻറ ഭാര് 68

9 റിനി ഗിഫി എം മരണെപട മകൻ ൈമകിളിെൻറ മകള 31

10 ഫാബിൻ ഫാൻസിസ മരണെപട മകൻ ൈമകിളിെൻറ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിേരാണി േസാണി മാതയ ഭാര് 46

2 ഹർഷ പി മാതയ മകള 21

3 േജാകസ റിചാർഡസ പി മാതയ മകന 14

02th November 2021Revenue Department10029
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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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക േഗാപാലകഷൻ നായർ ഭരതാവ 86

2 േഗാപാൽ ഹരികമാർ മകന 53

3 ബാലകഷൻ ജി നായർ മകന 50
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
:എ5-17245/2021 22-09-2021
 
 കണയനര താലകില   തകാകര േനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി ടി ആർ  വേടകന

ം  േദശത്  കഷകപ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഉമാേദവി ആർ  േബാധിപിച അേപക   തകാകര േനാരത്

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. 

 
:എ5-15254/2021 10-09-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളി െസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ കാദർ, നബീസ

എളമകര േദശത് പതകടിയിൽ വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതരെട  മകള സീനത് മനാഫ േബാധിപിച അേപക   ഇടപളി െസൗത്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം   പരിേശാധിചതില

ടിയാളകൾ   01-05-2004, 14-4-2020 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉമാേദവി ആർ ഭാര് 46

2 അഭിരാജ ടി എസ മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഷറഫ മകന 63

2 െക എ നൗഷാദ മകന 54

3 അബബകർ മകന 54

4 ൈഫസൽ വി എ മകന 44

5 ബീവി ഷാജഹാൻ മകള 53

6 സജിത മനീർ മകള 50

7 സീനത് മനാഫ മകള 46
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
:എ5-13170/2021 22-09-2021
 
  കനയനര  താലകില    എറണാകളം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എം  വി  േജാൺസൺ

തകണാർവടം േദശത് മാങൽ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് േജാസി േജാൺസൺ േബാധിപിച അേപക   എറണാകളം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-04-2021-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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസി േജാൺസൺ ഭാര് 66

2 ജിജി മകള 42

3 േജാജി േജാൺസൺ മകള 39

4 ജിനി ബിന മകള 38
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
:എ 5 -15474 / 2021 15-10-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എസ വിജയപണികർ

എളമകര േദശത്  പാവന വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഇടപളിെസൗത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സേരാജിനി  േദവി  അമ ,  ,

േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-03-2021  -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. 

 
:എ5 -14205 / 2021 23-09-2021
 
  കണയനര താലകില   േചരാനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജകബ സി വി  േചരാനൂർ

േദശത്  ചകാലകൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചരാനൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാമിൻ േജകബ , , േബാധിപിച

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

ും പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-2020 -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. 

 
:എ 5 -15084 /2021 22-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി അമ ഭാര് 71

2 സനിൽകമാർ വി മകന 50

3 ദീപ വി മകള 43

4 സിത അനിൽകമാർ   മരണെപട മകൻ അനിൽകമാറിെൻറ ഭാര് 46

5 ആനന് എ കമാർ    മരണെപട മകൻ അനിൽകമാറിെൻറ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എലിശ േജകബ ഭാര് 63

2 മഞഷ ഷിബ മകള 34

3 േജാമിൻ േജകബ മകന 30
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 കണയനര താലകില   വാഴകാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി രതീേദവി  തകാകര േദശത്

കാളിേശരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാഴകാല വിേലജില   പേരതയെട മകന   അനിൽകമാർ സി , , േബാധിപിച അേപക   വാഴകാല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    11-11-2018  -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. 

 
:എ5 -16326 / 2021 30-09-2021
 
 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭ േഗാപാലകഷൻ  കടവന

േദശത് സി 402,നാഗാർജന േപൾ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എളംകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഭാരതി ,  ,  േബാധിപിച അേപക

എളംകളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2020  -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. 

 
:എ 5-16327 /2021 30-09-2021
 
 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എ െക മതലാളി  കടവന

േദശത് 402ബി ,നാഗാർജന േപൾ േബ അപാർട്െമൻറിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    എളംകളം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേരഷ

അലകസാണർ , , േബാധിപിച അേപക   എളംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-1998 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിൽകമാർ സി മകന 55

2 അനിലകമാരി സി മകള 54

3 കല്ാണി എ പണികർ  മരണെപട മകൻ അേശാകമാറിെൻറ മകള 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാരതി മകള 51
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:എ5-16015/ 2021 01-10-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എം മാതയ  െവണല

േദശത്  ചകൻചിറ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഇടപളിെസൗത്  വിേലജില   പേരതനെറ  സേഹാദരി  ആനി  േജാൺ ,  ,

േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ അലകസാണർ മകന 55

2 എം െക ൈസമൺ മകന 53

3 മറിയം േജാർജ മകള 56

4 േമരി മതലാളി ഭാര് 78

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി എം േജകബ സേഹാദരൻ 67

2 േജാസഫ സി എം സേഹാദരൻ 64

3 വർഗീസ സി എം സേഹാദരൻ 61

4 േമരി സി എം സേഹാദരി 61

5 ആനി േജാൺ സേഹാദരി 54
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
:a 5-14509/2021 10-09-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില തകണാർവടം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി എ െസയദ

ു  മഹമദ,   കഞാല  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള സഹറ കരീം േബാധിപിച അേപക   എറണാകളം വിേലജ

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

02-1985  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 5 -13478/2021 22-09-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില കലർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി പി പതജ,

പണവം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭരതാവ എം െക പഷാകരൻ േബാധിപിച അേപക   എറണാകളം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 5 -13025/2021 22-09-2021
 
 കണയനര താലകില   തകാകരേനാരത് വിേലജില ഞാലകം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചാത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറ കരീം മകള 71

2 അബൾ അസീസ ഇബിൻ െസയദ മകന 62

3 ഇംതിയസ അഹമദ െസയദ മകന 59

4 െസറീന മഹമദ മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം െക പഷാകരൻ ഭരതാവ 79

2 േപംരാജ പഷാകരൻ മകന 47

3 പിയരാജ പഷാകരൻ മകന 46
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ി  പി  സി,   പറയേങരി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന ബാവ പി സി  േബാധിപിച അേപക   തകാകരേനാരത് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

07-1992  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 5 -13347/2021 22-09-2021
 
 കണയനര താലകില   എടയാടവയല വിേലജില െവളിയനാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പേതാസ

്  വി  വി,   വണനാത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് അനമ പേതാസ  േബാധിപിച അേപക   എടയാടവയല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    09-11-2019  -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. 

 
:എ 5 -13217/2021 20-09-2021
 
 കണയനര താലകില   മളനരതി വിേലജില കാഞിരകാപിളി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ എ

ം  േജാസഫ,   എഴദായിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് അമിണി േജാസഫ  േബാധിപിച അേപക   മളനരതി വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി ഭാര് 78

2 അയപൻകടി മകന 56

3 ഷൺമഖൻ മകന 55

4 ശശി പി സി മകന 51

5 ബാവ പി സി മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ പേതാസ ഭാര് 70

2 ബിേനായ വി പി ഭാര്യെട/ഭർതാവിെന സേഹാദരി 47

3 വി പി കര്ാചൻ മകന 44

4 ൈബജ വി പി മകന 41

5 ബീന വർഗീസ മകള 39
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 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 5 -13479/2021 22-09-2021
 
 കണയനര താലകില   വാഴകാല വിേലജില തകാകര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ അസീസ

്  പി  ബി,    പീടിേയകൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് താഹിറ അസീസ  േബാധിപിച അേപക   വാഴകാല വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 5-130922021 22-09-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില െപരമാനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി

േതാമസ,   േകാേനാത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് േഷർളി    മാർഗറ് എ എ  േബാധിപിച അേപക   എറണാകളം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    01-06-2021  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിണി േജാസഫ ഭാര് 65

2 സര് േജാസഫ മകള 39

3 സനിൽ േജാസഫ മകന 37

4 അനിൽ ഇ െജ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 താഹിറ അസീസ ഭാര് 44

2 റിൻഷ അസീസ മകള 20

3 ൈറസ അസീസ മകള 15

4 റിസ അസീസ മകള 10

5 ഇബാഹിം കഞ് സേഹാദരൻ 65

6 അബൾ കരീം സേഹാദരൻ 60

7 ഷംസദീൻ സേഹാദരൻ 45

8 കദീജ സേഹാദരി 58

9 ബീവി സേഹാദരി 50

10 ഫാതിമ സേഹാദരി 48
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 5 -13005/2021 22-09-2021
 
  കണയനര താലകില   തകാകരേനാരത് വിേലജില വടേകാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

െസയത മഹമദ,  അളമിമകൾ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന റഹീം േബാധിപിച അേപക   തകാകരേനാരത് വിേലജ

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

10-2016  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 5 -13120/2021 22-09-2021
 
 കണയനര താലകില  എളംകളം വിേലജില കലർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    ഡി വി കമലനാഥ പഭ

,   േദവസ്ം  പറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന രാജകമാർ @ ശീരാജ െക പഭ  േബാധിപിച അേപക

എളംകളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2003  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഷർളി മാർഗറ് എ എ ഭാര് 58

2 സമിത െക േതാമസ മകള 29

3 ജിഷണ െക േതാമസ മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ ഭാര് 75

2 ബഷീർ മകന 58

3 റഹീം മകന 56

4 സഹറ മഹമദാലി മകള 53

5 െസഫിയ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷണകമാരി പഭ ഭാര് 64

2 ശീകമാർ മകന 44

3 ശീേദവി മകള 43
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:എ 5 -13258/2021 22-09-2021
 
  കണയനര താലകില   ആമൂര വിേലജില കീേചരി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനീഷകമാ

ർ എം  എസ,  തരേതൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്  വിനിത െക വി  േബാധിപിച അേപക   ആമൂര വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

4 രാജകമാർ @ ശീരാജ െക പഭ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിനിത െക വി ഭാര് 33

2 ശാവണ സനീഷ മകള 11

3 സിദാർത് സനീഷ മകന 7

4 പഷ അമ 60
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
:എ 5-16245/2021 30-09-2021
 
 കണയനര താലകില   കണയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി വി മാധവൻ  കരികാട േദശത

് തേറപടിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കണയനര വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  ഇ  ടി  കാർത്ായനി  ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

കണയനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന   31-12-2010  -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. 

 
:എ 5-13179 / 2021 22-09-2021
 
 കണയനര താലകില   വാഴകാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആൻ്റണി േജാർജ  കാകനാട

േദശത്  േചരിയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴകാല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റിമില ആൻ്റണി , , േബാധിപിച അേപക

വാഴകാല  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-02-2021  -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. 

 
:എ5 -15228 / 2021 30-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇ ടി കാർത്ായനി ഭാര് 74

2 വിശ്ംഭരൻ ടി എം മകന 61

3 സേനാഷ ടി എം മകന 56

4 ഉഷ കമാരി മകള 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റിമില ആൻ്റണി ഭാര് 50

2 െനവിൽ ആൻ്റണി മകന 23

3 നീൽ ആൻ്റണി മകന 22

4 നവ് ആൻ്റണി മകള 20

02th November 2021Revenue Department10041
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  കണയനര താലകില   ഇടപളിേനാരത്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ എ െക

േപാേണകര േദശത് ആലാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിേനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഹമലത െക എ , , േബാധിപിച

അേപക   ഇടപളിേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2021 -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. 

 
:എ5-12581/2021 27-07-2021
 
  കണയനര താലകില   നടമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റാണി േജാസഫ  എരർ േദശത

് കറിപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നടമ വിേലജില   പേരതയെട മകന ആകാഷ ആൻ്റണി േജാസഫ , , േബാധിപിച അേപക   നടമ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-05-2019  -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. 

 
:എ5-14311/2021 15-09-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈഹേദാസ  എളമകര

േദശത്         കളതിപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഷറഫ െക\എ , , േബാധിപിച

അേപക   ഇടപളിെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന       05-09-1979 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഹമലത െക എ ഭാര് 65

2 അഞനാേദവി എ എസ മകള 36

3 അർചന എ എസ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം െജ േജാസഫ ഭരതാവ 60

2 ആകാഷ ആൻ്റണി േജാസഫ മകന 20
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക എ മഹമദ കഞ് മകന 66

2 ൈമമന മകന 65

3 അസറ മകന 60

4 അഷറഫ െക എ മകന 58

5 െക എച സകറിയ മകന 57

6 െക എച സമദ മകന 55

7 െക എച സലാം മകന 51

8 അനിത െക എച മകള 48

02th November 2021Revenue Department10043
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
:എ5-13105/2021 22-09-2021
 
  കണയനർ  താലകില   തകാകര േനാരത്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ഒ  രാജൻ

കളമേശരി  േദശം  േമാടിേശരി  വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകാകര േനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജിന , കളമേശരി േദശം

േമാടിേശരി വീട , േബാധിപിച അേപക   തകാകര േനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-13279/2021 22-09-2021
 
 കണയനർ  താലകില   നടമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി കഷേമേനാൻ എ ആർ വിലാസിനി

 െതകംഭാഗം േദശത് കഷ നിവാസ വീട  എനിവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടമ വിേലജില   പേരതരെട  മകന രേമഷമാർ , െതകംഭാഗം േദശത് കഷ

നിവാസ വീട , േബാധിപിച അേപക   നടമ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ   11-05-1999   19-9-2008  എനീ  തീയതികളിൽ മരണെപടതായം

പേരതരെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-13820/2021 23-09-2021
 
 കണയനർ  താലകില   തകാകര േനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ െക അബൾ അസീസ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന ഭാര് 82

2 ജീന മകള 55

3 ജിന മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ െക ഗിരിജ മകള 67

2 എ െക േവണേഗാപാൽ മകന 64

3 രേമഷമാർ മകന 62

10044 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



്   ഞാലകം േദശം എടമാടത് വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകാകര   േനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഫിയ അസീസ , ഞാലകം

േദശം എടമാടത് വീട ,  േബാധിപിച അേപക   തകാകര േനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-11-2017 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ അസീസ ഭാര് 49

2 സഫ ഇ എ മകള 30

3 ഫസന ഇ എ മകള 27

4 ഇബാഹിം സേഹാദരൻ 76

5 നബീസ സേഹാദരി 71
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
:എ5-14373/2021 23-09-2021
 
 കണയനര താലകില  എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി സി വർഗീസ  കലർ േദശത്

പാപാളിപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന േസവ്ർ വിവി  പി  വി  േബാധിപിച അേപക  എളംകളം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-04-1995-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. 

 
:എ5-14199/2021 20-09-2021
 
 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ ആൻ്റണി  ചിലവനർ

േദശത്  െതരവിപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് െഷറിൻ േജാസഫ േബാധിപിച അേപക    എളംകളം വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-14314/2021 20-09-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ ഐ തങപൻ  പനരണി േദശത

് ഇളേശരിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന മേനാജ ടി േബാധിപിച അേപക   പണിതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-05-2021-ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി വർഗീസ ഭാര് 68

2 േസവ്ർ വിവി പി വി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഷറിൻ േജാസഫ ഭാര് 63

2 ശിൽപ എലിസബത് േജാസഫ മകള 32
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മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-14401/2021 23-09-2021
 
 കണയനര താലകില   കാകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനി േദവസി  കാകനാട േദശത

് ഇലഞികൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട സേഹാദരി േമരി േഫാറൻസ േബാധിപിച അേപക   കാകനാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-12-2019-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേനാജ ടി മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി േഫാറൻസ സേഹാദരി 68

2 േജാസഫ േജാളി സേഹാദരൻ 61

3 ലീലാമ          മരണെപട സേഹാദരൻ വർഗീസ
േദവസിയെട

ഭാര് 61

4 വിമൽ വർഗീസ    മരണെപട സേഹാദരൻ വർഗീസ
േദവസിയെട

മകന 34

5 വിേവക വർഗീസ   മരണെപട സേഹാദരൻ വർഗീസ
േദവസിയെട

മകന 34

6 വരൺ വർഗീസ    മരണെപട സേഹാദരൻ വർഗീസ
േദവസിയെട

മകന 28
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
:എ 5 -13107/2021 22-09-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില തമനം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െലനിൻ ഇ എ,  പി

യ ഭവൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന യദകഷണ എൽ േബാധിപിച അേപക   പണിതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  20-07-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 5 -13104/2021 22-09-2021
 
  കണയനര താലകില   ഇടപളിേനാരത് വിേലജില േപാേണകര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

അബൾ അസീസ പി എം,  പതിയവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന മഹമദ സാഫി  േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിേനാരത്

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. 

 
:എ 5 -13172/2021 22-09-2021
 
 കണയനര താലകില   നടമ വിേലജില െതകംഭാഗം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനകമാരി

ഇ എസ,  ജി 2 ഓവൽ പാലസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭരതാവ     ടി ആർ വിശ്നാഥൻ േബാധിപിച അേപക   നടമ വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിത പി എസ ഭാര് 63

2 യദകഷണ എൽ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ ഭാര് 61

2 മഹമദ സാഫി മകന 38

3 നിസാം പി എ മകന 30

10048 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 5 -13230/2021 22-09-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില തകണാർവടം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ

എം െജ,  മളമടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് കർമലി എ ടി  േബാധിപിച അേപക   എറണാകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 5 -13498/2021 22-09-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില ൈതകടം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജനൻ വി െക

,  ശീനിലയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് വിജയമ രാേജനൻ േബാധിപിച അേപക   പണിതറ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി ആർ വിശ്നാഥൻ ഭരതാവ 77

2 വി രേമഷ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കർമലി എ ടി ഭാര് 54

2 േമരി േജാർജ മകള 31

3 മാകിമ എം ജി മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയമ രാേജനൻ ഭാര് 69

2 ശീലകി (മരണെപട മകൾ ശീജ വി രാജിെൻറ മകൾ) പൗതി 15
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:എ 5 -13376/2021 22-09-2021
 
 കണയനര താലകില   വാഴകാല വിേലജില ഇടപളി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല ആൻ്റണി,

 അനികാട  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന ലാല ആൻ്റണി േബാധിപിച അേപക   വാഴകാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2021  -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. 

 
:എ 5 -13165/2021 22-09-2021
 
  കണയനര താലകില   വാഴകാല വിേലജില പളിപം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമിണി

േവലായധൻ,   പരിതപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള അജിത ഹൻസൻ  േബാധിപിച അേപക   വാഴകാല വിേലജ

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

05-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 5 -13263/2021 22-09-2021
 
 കണയനര താലകില   മളനരതി വിേലജില മളനരതി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ വി  തമി

, േമരി തമി,   അയേങരിൽ വീടിൽ  എനിവരെട    അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതരെട മകന എ തമി മാതയ േബാധിപിച അേപക   മളനരതി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില എ വി

തമി,  േമരി  തമി  എനിവർ യഥാകമം   29-08-2011,  24-01-2010  എനീ  തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം  പേരതരെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലാല ആൻ്റണി മകന 46

2 േടാണി ആൻ്റണി മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിത ഹൻസൻ മകള 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:എ 5 -13280/2021 22-09-2021
 
 കണയനര താലകില   നടമ വിേലജില െതകംഭാഗം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    സി ബാലകഷ

ണ  േമേനാൻ,   േദവീകപ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണി െക എൽ േബാധിപിച അേപക   നടമ വിേലജ

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

09-1992  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 5 -13500/2021 22-09-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില പനരനി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ജി എൻ പിള

,  ടി  4 ഗാലകസി വിന്സർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകള രാജി െക പിള േബാധിപിച അേപക   പണിതറ വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 5 -13395/2021 20-09-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില െവണല േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി ബി

ഫാൻസിസ,  േതസ്ാമ  ഫാൻസിസ,    33/2201,  വിലനേശരി  വീടിൽ   എനിവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതരെട  മകന ജഡ വി  എഫ

േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

1 എ തമി മാതയ മകന 43

2 ദർശന തമി മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി െക എൽ ഭാര് 75

2 സധാേദവി സി ബി മകള 52

3 ഗിരിജ ബിബ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക െക രതനമ ഭാര് 68

2 രാജി െക പിള മകള 39

3 രഞ െക പിള മകന 36
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മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില വി ബി  ഫാൻസിസ, േതസ്ാമ ഫാൻസിസ എനിവർ യഥാകമം 14-04-1989, 06-02-

2012   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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജഡ വി എഫ മകന 56

2 െബർനാഡ മകന 68

3 േജാൺ മകന 63

4 അന േജാർജ മകള 60

5 ആൻ്റണി മകന 65

10052 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

 
:എ 5 -13032/2021 22-09-2021
 
 കണയനര താലകില   തകാകരേനാരത് വിേലജില വേടകനം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖദീജ,

 കാടിപറമ് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന കഞമഹമദ െക എച്  േബാധിപിച അേപക   തകാകരേനാരത് വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 5 -13299/2021 22-09-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിേനാരത് വിേലജില ചറപാടകര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബ

ൾ സതാർ, ബീബിജാൻ,  34/2031 എ വീടിൽ  എനിവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതരെട  മകന ബാബ ഡി എസ േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിേനാരത്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

അബൾ സതാർ,  ബീബിജാൻ എനിവർ യഥാകമം 25-08-1975,  30-09-20212  എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം

പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 5 -13026/2021 22-09-2021
 
 കണയനര  താലകില  ഇടപളിേനാരത്  വിേലജില  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ      ചനലാൽ ടി എസ,

ൈതകാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഹീം െക എച് മകന 49

2 അഷറഫ െക എച് മകന 47

3 കഞമഹമദ െക എച് മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാബ ഡി എസ മകന 72

2 െമഹർജാൻ എന േബടിമ മകള 68
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സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ശീകല ചനലാൽ േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-01-2021 -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. 

 
:എ 5 -13362/2021 22-09-2021
 
  കണയനര താലകില   ഇളംകളം വിേലജില കലർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ ഇ പി,

എറവങരൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് േമരി ടി വി േബാധിപിച അേപക   ഇളംകളം 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. 

 
:എ 5 -14919/2021 22-09-2021
 
  കണയനര  താലകില    ഇടപളിെസൗത്  വിേലജില  െവണല  േദശത്   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ

െസബാസ്ൻ,  േതസ് െസബാസ്ൻ,  കറിചകാലകൽ വീടിൽ  എനിവരെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതരെട  മകള റിറ േബാബൻ  േബാധിപിച അേപക

 ഇടപളിെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില െസബാസ്ൻ,  േതസ് െസബാസ്ൻ എനിവർ യഥാകമം   30-09-1995, 24-06-2015 എനീ തീയതികളിൽ

മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകല ചനലാൽ ഭാര് 48

2 ദീപക സി ലാൽ മകന 25

3 േദവിക സി ലാൽ മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി ടി വി ഭാര് 77

2 േപാൾ േജാസ എരവങാരൻ മകന 43

3 േജാൺ േജാസ ഇ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റിറ േബാബൻ മകള 52

2 റാൻസി െസബാസ്ൻ മകള 50
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:എ 5 -13269/2021 22-09-2021
 
  കണയനര താലകില   നടമ വിേലജില െതകംഭാഗം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പിൻസ എ,

എടംപാടത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ഉമാേദവി ടി എസ േ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

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 5 -13266/2021 20-09-2021
 
 കണയനര താലകില   കമളം  വിേലജില പനങാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ ടി െക,

 കാർതിക വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് േരഖ േവലായധൻ േബാധിപിച അേപക   കമളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2012  -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. 

 
:എ 5 -13556/2021 20-09-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില പാടിവടം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ബി

ചിദംബരൻ,  െകാടപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് മനാരം േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിെസൗത് വിേലജ

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

03-2015  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

3 മാർഗറ് ൈഷന മകള 46

4 േസവ്ർ െസബാസ്ൻ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉമാേദവി ടി എസ ഭാര് 35

2 ഐശ്ര് പിൻസ മകള 8

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരഖ േവലായധൻ ഭാര് 52

2 ഹരിപസാദ െക വി മകന 23
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മനാരം ഭാര് 74

2 േലഖ ഓമനകടൻ മകള 48

3 കണൻ െക സി മകന 44

4 ഉണി െക സി മകന 44

5 സൗമിതൻ െക സി മകന 41
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