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NOTICE

 
:എ5-306692/2021 28-09-2021
 
 േകാനി   താലകില   വളിേകാട     വിേലജില         താമസിചവരെവ      അനരിചേപായ               െക എം

ശിവശങരൻ നായർ  പശാന് ഭവനിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളിേകാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക എൻ സേരാജിനി 'അമ , പശാന്

ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   വളിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

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

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-298377/2021 25-09-2021
 
  േകാനി താലകില  പമാടം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല  ആനകലിൽ മകളിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പമാടം  വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ നാരായണൻ , ആനകലിൽ മകളിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പമാടം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതിവന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന  13-06-1993  -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. 

 
:എ5-302870/2021 09-09-2021
 
 േകാനി താലകില   കലഞർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െപാനപൻപിള  പീതാ ഭവൻ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക എൻ സേരാജിനി അമ ഭാര് 70

2 ശീലത െക എസ മകള 42

3 േലഖ െക എസ മകള 44

4 പശാന് എസ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണൻ എ സേഹാദരൻ 69

2 ഭാസകരൻ സേഹാദരൻ 70
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വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലഞർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന പേമാദ പി , , േബാധിപിച അേപക   കലഞർ  വിേലജ

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

08-2017  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-305207/2021 23-09-2021
 
  േകാനി താലകില   ചിറാർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗീതാകമാരി  @ ഗീതാകമാരി  എ െക

കണങാടപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ചിറാർ  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െക പി പഷകമാർ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-03-2021  -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. 

 
:എ55-304317/2021 23-09-2021
 
  േകാനി  താലകില   വളിേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ജി  േമാഹനൻ, എ െക

േരാഹിണി   ൈകപടർ  േദശത്  നനനം  വീടിൽ   എനിവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളിേകാട  വിേലജില   പേരതരെട  മകള നീത േമാഹൻ

, , േബാധിപിച അേപക   വളിേകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ   07-03-2021 ,28-5-2015-ലം  മരണെപടതായം പേരതരെട  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 പീത പി മകള 47

2 പേമാദ പി മകന 46

3 പദീപ പി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പി പഷകമാർ ഭരതാവ 61

2 േരഷ െക പി മകള 31

3 ുതി െക പി മകള 25
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:എ5-306166/2021 22-09-2021
 
  േകാനി താലകില   പമാടം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരീഷമാർ എൻ പി   നാറാണത

്  പതപറമിൽ (ശീഹരി  നിവാസ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പമാടം വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ രാേഗഷമാർ , , േബാധിപിച അേപക

പമാടം   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  േപരിലള  േജാലി   സംബനമായ

ആനകല്ങൾകം മറ്  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. 

 
:എ5-298386/2021 23-09-2021
 
 േകാനി താലകില   േകാനി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജ േജാൺ  മങാരം േദശത് മരേപ

ൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ േഫാറസറ ഡിപാർടെമനിൽ നിനം ലഭികവാനള

ആനകല്ങൾകം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാനി  വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ഓമന രാജ , , േബാധിപിച അേപക  േകാനി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-03-2017 -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 നീത േമാഹൻ മകള 27

2 നിധിൻ േമാഹൻ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീലതകമാരി സേഹാദരി 61

2 രാേഗഷമാർ എൻ ആർ സേഹാദരൻ 56

3 ഗിരീഷബാബ എൻ പി സേഹാദരൻ 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന രാജ ഭാര് 58

2 ആൻസി എം രാജ മകള 39

3 നാൻസി എം രാജ മകള 37

4 ജാൻസി എം രാജ മകള 34
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Konni Taluk

 
NOTICE

 
:എ5-300649/2021 17-09-2021
 
 േകാനി താലകില  പമാടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിജ േജാൺ  ഇളെകാളർ േദശത്

േചനാത്  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിലള KL  -03-T-2671  നമർ  വാഹനതിെൻറ

ഉടമസാവകാശം മാറിെയടകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പമാടം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െഫമി വർഗീസ , ഇളെകാളർ േദശത് േചനാത് വീട , േബാധിപിച അേപക

പമാടം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപണ്. 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. 

 
:എ5-304603/2021 23-09-2021
 
 േകാനി താലകില   സീതേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലിയാമ േജാർജ്  പാറയൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതയെട  േപരിലള ഫാമിലി  െപൻഷൻ അരിയർ  ലഭികനതിനം  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   സീതേതാട വിേലജില   പേരതയെട മകന

േജാർജ് വർഗീസ , പാറയൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   സീതേതാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-12-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

ഭർതാവം  ഇളയ മകൻ ഫിലിപം  മരണെപടിടളതാണ.    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 െഫമി വർഗീസ ഭാര് 38

2 െകവിൻ ബിജ മകന 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാർജ് വർഗീസ മകന 54

2 േതാമസ പി ജി മകന 53
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:എ5-308683/2021 01-10-2021
 
 േകാനി താലകില   സീതേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഭാഷ െക ബി  കടൽ വിേലജിൽ

ഗീതാ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെന േപരിലള െക എൽ 26 എച് 8664 നമർ വാഹനതിെന

ഉടമസാവകാശം മാറി എടകനതിനം മറ് ആവശ്ങൾകം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   സീതേതാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഷീജ സഭാഷ ,  കടൽ വിേലജിൽ ഗീതാ ഭവനിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന  മാതാപിതാകൾ  മരണെപടിടളതം

അവിവാഹിതയായ ഒര സേഹാദരി ഉളതമാണ  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം 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 ഷീജ സഭാഷ ഭാര് 48

2 ഐശ്ര് സഭാഷ മകള 25

3 അർചന സഭാഷ മകള 20
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:എ5-305153/2021 06-10-2021
 
  േകാനി താലകില   വളിേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദീനാമ സറിയ  വളിേകാട

വിേലജിൽ മംഗലത മണിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളിേകാട  വിേലജില   പേരതയെട മകന േകാശി എം സറിയ , , േബാധിപിച

അേപക   വളിേകാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം മാതാപിതാകളം മമിനാെല മരണെപട 

 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 േകാശി എം സറിയ മകന 54
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