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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-17989/2021 27-11-2021
 
 കണയനർ താലകില നടമ വിേലജില എരർ േദശത് മലപിളിൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എം

രാധാകഷൻ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന അരൺകമാർ  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-01-2020-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. 

 
നമര:എ5-16214/2021 03-11-2021
 
  കണയനർ   താലകില   തകാകര  േനാരത്  വിേലജില   വേടകനം  േദശത്  കാഞിരതിങൽ  വീടിൽ

താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ െക െക  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന അഷകർ അലി െക എ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന 29-07-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി അമ ഭാര് 71

2 അരൺകമാർ മകന 46

3 അനിൽകമാർ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റകിയ െക എം ഭാര് 59

2 െഫമീന െക എ മകള 40

3 െഷബീറലി െക എ മകന 36

4 അഷകർ അലി െക എ മകന 34
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-15952 / 2021 01-11-2021
 
 കണയനര താലകില   തകാകരേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബി , വടേകാട േദശത

് പാറയൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകാകരേനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന സീേകാ േബബി ,  േബാധിപിച അേപക

തകാകരേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-15983/2021 01-11-2021
 
  കണയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എ ചനേശഖരൻ

പാലാരിവടം  േദശത് ചിത വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാജേശഖരൻ സി േമേനാൻ , ,

േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-06-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-15863/2021 01-11-2021
 
 കണയനര താലകില   തകാകരേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീതിയൻ , വടേകാട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സസി േബബി ഭാര് 68

2 സബിൻ േബബി മകന 37

3 സീേകാ േബബി മകന 35

4 ആൻസി േബബി മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ ചനേശഖരൻ ഭാര് 70

2 രാജേശഖരൻ സി േമേനാൻ മകന 44
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േദശത്  െപരിങാടിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തകാകരേനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന െമായതീൻ പിഎം ,  ,

േബാധിപിച അേപക   തകാകരേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    29-06-1977  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-15511/2021 01-11-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എകസ േപാൾ , തകണാർവട

ം  േദശത്  പരവര  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എറണാകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകള നീത പി പി േബാധിപിച അേപക

എറണാകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന     21-01-2021  -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. 

 
നമര:എ5-16074/ 2021 01-11-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനകമാരി െക ആർ , പനരനി

േദശത്  േവലികകത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പണിതറ വിേലജില   പേരതയെട മകന ൈഷൻ വി ആർ േബാധിപിച അേപക

പണിതറ വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

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

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െമായതീൻ പി എം മകന 74

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നീത പി പി മകള 24

2 സര് പി പി മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈലസ വി ആർ മകള 60

2 ബീന വി ആർ മകള 58
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നമര:എ5-16020/2021 01-11-2021
 
 കണയനര താലകില   വാഴകാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   പി എ ൈസനദീൻ  പളിപം േദശത

് എറകാടപറമ് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാഴകാല വിേലജില   പേരതനെറ മകന റഫീക് പി എസ േബാധിപിച അേപക   വാഴകാല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

08-01-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16030/ 2021 01-11-2021
 
 കണയനര താലകില   തകാകരേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഡാ. സസൻ ആൻഡ

രസ  ഞാലകം േദശത് 4സി കാസിൽ ടിനിറി  അപാർട്െമൻറസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകാകരേനാരത് വിേലജില   പേരതയെട

മകന േഷാൺ ഫിലിപ േബാധിപിച അേപക   തകാകരേനാരത് 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 അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16071/ 2021 01-11-2021
 
 കണയനര താലകില   കരീകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാണി രാമൻ  പളിമലയിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കരീകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന േഗാപി എം ആർ , ,  േബാധിപിച അേപക   കരീകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-10-2004 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

3 ൈഷൻ വി ആർ മകന 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നർജഹാൻ ഭാര് 71

2 റഫീക് പി എസ മകന 45

3 അഷറഫ പി എസ മകന 51

4 സിദീഖ പി എസ മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഷാൺ ഫിലിപ മകന 38

2 േഷാമ വി റാവ മകള 44
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 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16041 /2021 01-11-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക അമകടിയമ  ചളികവട

ം  േദശത്  തിരവാതിര  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില   പേരതയെട മകന മരളീധരൻ െക ബി , , േബാധിപിച

അേപക   ഇടപളിെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2018 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപി മകന 73

2 ലീല മകള 58

3 േമാഹനൻ മരണെപട മകൾ പങജാകിയെട മകന 53

4 രാജ    മരണെപട മകൾ പങജാകിയെട മകന 51

5 െറജി   മരണെപട മകൾ പങജാകിയെട മകന 49

6 സമതി   മരണെപട മകൻ പരഷെൻറ ഭാര് 58

7 ഷിബ   മരണെപട മകൻ പരഷെൻറ മകന 32

8 ഷിജ    മരണെപട മകൻ പരഷെൻറ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മരളീധരൻ െക ബി മകന 57
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-16044/2021 01-11-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി പി നടരാജൻ  പാടിവടം

േദശത്  വങാരത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറമ , , േബാധിപിച അേപക

ഇടപളിെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16086/2021 01-11-2021
 
 കണയനര താലകില   െതകംഭാഗം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദീപ യ ജി  െതകംഭാഗം േദശത

് ഉളാടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതകംഭാഗം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമ് േബാധിപിച അേപക   െതകംഭാഗം വിേലജ

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

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. 

 
നമര:എ5-15940/ 2021 01-11-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ എം േജാൺ , പാലാരിവടം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറമ ഭാര് 66

2 നമിത മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ് ടി വി ഭാര് 30

2 അൻേദവ പദീപ മകന 8

3 അൻവിത പദീപ മകള 5

4 ശാന മാതാവ 62
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േദശത് ഇനിരാ േറാഡ മറതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പണിതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമണി േജാൺ , , േബാധിപിച അേപക

പണിതറ വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന     24-08-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5 -15914 / 2021 01-11-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാടിക പീറർ േഡവിഡ ,അന  േമര

ി  ,  തകണാർവടം േദശത് േഡവിഡ േകാേടജിൽ വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എറണാകളം വിേലജില   പേരതരെട  മകള ജാനറ്

േറാസിലിൻ , , േബാധിപിച അേപക   എറണാകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-1990 -ലം ടിയാൾ 9-5-2014-ലം  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. 

 
നമര:എ5-15929/2021 30-10-2021
 
 കനയനര താലകില   കാകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   പൗേലാസ വി എം  െതേങാട

േദശത്  െവളാംകഴി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാകനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന കര്ാേകാസ വി പി , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമണി േജാൺ ഭാര് 73

2 സ്പ ചാേകാ മകള 49

3 സമിന േമരി േജാൺ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജലിയറ് ടീസ േഡവിഡ മകള 43

2 ജാനറ് േറാസലിൻ േഡവിഡ മകള 4

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:എ5-15912 / 2021 30-10-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ        ഷാജി ടിആർ , പാലാരിവടം

േദശത് തയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പണിതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനി ഷാജൻ  േബാധിപിച അേപക   പണിതറ വിേലജ

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

09-2011  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16018/2021 30-10-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദാശിവൻ പിള  കരിതല

േദശത്  8എ  അമാടി  പനിയിൽ  ടേവഴ്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എറണാകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാജലകി പിള ,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    26-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-15988/ 2021 30-10-2021
 
  കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ       ൈനന എച് സിത്ാല

േകാവിൽവടം  േദശത്  അമാടിഅപാർട്െമൻറ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

1 കര്ാേകാസ വി പി മകന 34

2 ചിഞ പൗേലാസ മകള 32

3 ജലി വി പി മകള 41

4 േമരി പൗേലാസ ഭാര് 64

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി ഷാജൻ ഭാര് 54

2 റികി െബൻ ടി എസ മകന 27

3 റിേസാ െബൻ ടി എസ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജലകി പിള ഭാര് 65

2 അതൽ ശിവറാം മകന 26

3 അേമാൽ വംശി മകന 28
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എറണാകളം വിേലജില   പേരതയെട മകള േസജൽ എച്

സിത്ാല േബാധിപിച അേപക   എറണാകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:5-15986/2021 30-10-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ         െക ഒ േജാർജ്  കരിത

ല േദശത് െകാറംപാകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എറണാകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന െജഫി േജാസഫ േബാധിപിച

അേപക   എറണാകളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-07-2001 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസജൽ എച് സിത്ാല മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എലിസബത് േജാർജ് ഭാര് 69

2 െജഫി േജാസഫ മകന 36

3 േറാസേമരി െക ജി മകള 31
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-16019/2021 01-11-2021
 
 കണയനര താലകില   വാഴകാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി െക അകബർ,   തകാകര േദശത

് േതനിലത്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാഴകാല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക പി വാഹിദ , േബാധിപിച അേപക   വാഴകാല വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-15565/2021 01-11-2021
 
 കണയനര താലകില   വാഴകാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹേരാൾഡ  പാപാളി,   കാകനാട

േദശത് പാപാളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാഴകാല വിേലജില   പേരതനെറ മകള േറാസ ലി  െഹെമയൻ പാപാളി , േബാധിപിച അേപക

വാഴകാല  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-01-2000  -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. 

 
നമര:എ5-15566/2021 01-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പി വാഹിദ ഭാര് 51

2 ഷഹാന ടി എ മകള 25

3 ഫാതിമ ഷഹറിൻ മകള 19

4 ൈലല ടി െക സേഹാദരി 53

5 അമീർ ടി െക സേഹാദരൻ 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസ ലി െഹെമയൻ  പാപാളി മകള 27

2 സവിൻ പാപാളി മകന 24
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 കണയനര താലകില   വാഴകാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ െക അലി,   തകാകര േദശത

് അേനാളി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാഴകാല വിേലജില   പേരതനെറ മകന അസീസ എ എ , േബാധിപിച അേപക   വാഴകാല വിേലജ

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

12-2012  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16067/2021 01-11-2021
 
 കണയനര താലകില   കടമകടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗബിേയൽ പി എം,   േകാതാട

േദശത്  പനകൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടമകടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േറാഷൻ പി ജി , േബാധിപിച അേപക

കടമകടി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-15930/2021 30-10-2021
 
 കണയനര താലകില   നടമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജേഗാപാൽ സി,   നടമ  േദശത് എ

4 മഹാലക്മി  അപാർട്െമനിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടമ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക എൽ സധ , േബാധിപിച അേപക   നടമ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

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

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ അലി ഭാര് 61

2 അബാസ പി ആർ മകന 54

3 റകിയ മകള 50

4 നദീറ മകള 49

5 റംലത് മകള 47

6 അസീസ എ എ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജലിയറ് ഭാര് 62

2 േറാഷനി മകള 45

3 േറാഷൻ മകന 43
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ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 5-17010/2021 22-11-2021
 
 കണയനര താലകില   തകാകര േനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ റഹിമാൻ എ എ

,  വടേകാട  േദശത് അയംബാത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകാകരേനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബദൾസലാം എ എ ,

േബാധിപിച അേപക   തകാകര േനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

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

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക എൽ സധ ഭാര് 67

2 മേഹഷ രാജേഗാപാൽ മകന 40

3 വിനീത രാജേഗാപാൽ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ ഭാര് 67

2 അബദൾ സലാം മകന 52

3 അബദൾ സമദ മകന 47

4 സഹറ എ എ മകള 48

5 സൽമ എ എ മകള 39
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-20436/2021 22-11-2021
 
 കണയനർ  താലകില  ഇടപളി െസൗത് വിേലജില  മാമംഗലം േദശത് കാവിൽ 37/1911 വീടിൽ താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  െക ആർ വിശ്ംഭരൻ എനയാളെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്  പി  എം േകാമളം  േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 17-09-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17774/2021 11-11-2021
 
 കണയനർ  താലകില   തകാകര േനാരത് വിേലജില  ഞാലകം േദശത് തടതിൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  കഞാമിന  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന അബൾ സകീർ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-06-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17760/2021 23-11-2021
 
 കണയനർ താലകില വാഴകാല വിേലജില ഇടപളി േദശത് തടതിൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി എം േകാമളം ഭാര് 64

2 അഭിരാമൻ വി മകന 41

3 അഖില വിശ്ംഭരൻ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റംല ടി എം മകള 57

2 അബൾ ഹമീദ ടി എം മകന 44

3 അബൾ ലതീഫ മകന 41

4 അബൾ സകീർ മകന 38
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അബൾ കരീം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന സജാസ ടി എ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  23-10-2009-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീവി അബൾ കരീം ഭാര് 62

2 സഫന മകള 42

3 െജസന മകള 39

4 സജാസ ടി എ മകന 34
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 5 -14421/ 2021 13-10-2021
 
  കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില ൈവറില േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനമ

എബഹാം,  ചാതനാട,  എബേനസർ വില  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന ലയിസ എബാഹാം   േബാധിപിച അേപക   പണിതറ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന            11-06-2018  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗയസ  െചറിയാൻ മകള 54

2 േജായസ എബഹാം മകള 52

3 ലയിസ എബാഹാം മകന 49
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-16092/2021 08-11-2021
 
 കണയനർ  താലകില എളംകളം വിേലജില കലർ േദശത് െവളേതടത്പറമിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപാ

യ വി െക േമാഹനൻ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന മേനാജ വി എംേബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 12-08-2021-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. 

 
നമര:എ5-16221/2021 03-11-2021
 
  കണയനർ   താലകില   െതകംഭാഗം  വിേലജില   െതകംഭാഗം  േദശത്  കല്ാൺ  വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  മഹാേദവ രാമസബമണി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് സരള ടി  എസ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

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

2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16218/2021 03-11-2021
 
 കണയനർ  താലകില   ഇടപളി േനാരത് വിേലജില ഇടപളി േദശത് തയിൽ ചിറ വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  േജാസഫ ടി എൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രത എം ആർ ഭാര് 74

2 മേനാജ വി എം മകന 52

3 മഞ വി എം മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരള ടി എസ ഭാര് 59

2 ആരതി അയർ മകള 33

3 അർചന അയർ മകള 23
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകള േറാഷന എൽസ േജാസ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട

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

09-06-2021-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. 

 
നമര:എ5-15943/2021 03-11-2021
 
 കണയനർ  താലകില  തകാകര േനാരത് വിേലജില പതപളിപം േദശത് കഴിപറമിൽ വീടിൽ താമസിചവരവ

െ അനരിചേപായ േജാസഫിന േജാസഫ  എനയാളെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന ഷാനി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 17-04-2011-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16211/2021 03-11-2021
 
  കണയനർ  താലകില  േചരാെനൂര  വിേലജില  േചരാെനൂർ  േദശത്  ശിവശകി  വീടിൽ  താമസിച

്ചവരെവ  അനരിചേപായ  ബി  േഗാപിനാഥൻ  നായർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് കഷ ബി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട

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

07-12-2020-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലാലിമ മാതയ ഭാര് 58

2 േരഷ േമരി േജാസ മകള 32

3 േറാഷന എൽസ േജാസ മകള 28

4 േറാഹൻ േജാൺ േജാസ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാനി മകന 55

2 െസബാസ്ൻ െക െജ മകന 58

3 നിഷ വർഗീസ (മരണെപട മകെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 56

4 അബി വർഗീസ (മരണെപട മകെൻറ മകൻ) പൗതൻ 32

5 നവീൻ െക വി (മരണെപട മകെൻറ മകൻ) പൗതൻ 31
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നമര:എ5-18024/2021 11-11-2021
 
  കണയനർ  താലകില  എളംകളം വിേലജില കലർ േദശത് രാധിക വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

ബാലേഗാപാൽ  രാമേമാഹൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് രാധിക െക റി  േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  30-08-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16271/2021 09-11-2021
 
  കണയനർ താലകില കമളം വിേലജില കമളം േദശത് അയനാട്  വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

കഷൻകടി  എനയാളെട  അവകാശിക് വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര്  സരസ്തി േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-06-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശിയായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16362/2021 08-11-2021
 
 കണയനർ  താലകില   ഇടപളി േനാരത് വിേലജില ഇടപളി േദശത് 50/346 േവമന വീടിൽ  താമസിചവരവ

െ അനരിചേപായ  സിറിയക് േവമന  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ലിലി സിറിയക് േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷ ബി ഭാര് 71

2 അഞന മകള 45

3 േഗാപിക ബിന മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധിക െക റി ഭാര് 51

2 ശീകാന് ബാലേഗാപാൽ െക റി മകന 26

3 ശീറാം ബാലേഗാപാൽ െക റി മകന 22

4 വിജയം കറപ് ബി മാതാവ 81

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി ഭാര് 74
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അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  22-08-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16323/2021 09-11-2021
 
  കണയനർ  താലകില  എളംകളം  വിേലജില  കലർ േദശത്  ഇലിപറമിൽ 72/2613  വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  ആനണി  സിംസൺ, െടസി  സിംസൺ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതരെട മകന സിലൻ ആനണി  േബാധിപിച അേപക

ബനെപട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം  അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം 15-01-2019,14-4-2021  എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16260/2021 09-11-2021
 
 കണയനർ  താലകില  എളംകളം വിേലജില േതവര േദശത് ആലംപറമിൽ  വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപാ

യ  ലകണൻ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന ഉണി എ എൽ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  03-08-2015-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിലി സിറിയക് ഭാര് 84

2 സിനീത േറായ മകള 55

3 സിന് വിനി മഞളി മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിലൻ ആനണി മകന 23

2 സിയ ആനണി മകള 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഐഷ കഷൻ മകള 54

2 ഉണി എ എൽ മകന 45
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-16256/2021 08-11-2021
 
 കണയനർ  താലകില എറണാകളം വിേലജില തകണാർവടം േദശത് െനടേവലിപറമിൽ വീടിൽ  താമസിചവരവ

െ അനരിചേപായ  അബബകർ െക എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന െനദീർ െക എ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 06-08-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16270/2021 09-11-2021
 
  കണയനർ  താലകില  നടമ വിേലജില എരർ േദശത് കടിലിങൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

രാജലക്മി  െക എസ, ഉണി െക എ  എനിവരെട   അവകാശിക്    വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതരെട   മകള ലക്മി  േദവി  േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ

യഥാകമം   19-09-2015, 6-8-2021 എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം  നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര: എ5-16332/2021 09-11-2021
 
 കണയനർ  താലകില മരട വിേലജില മരട േദശത് താേഴമാണിേകാത് വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

കരണാകരൻ ടി എം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര്  പി  മാലതി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നസീമ െക െക ഭാര് 46

2 െനസീല െക എ മകള 32

3 െനദീർ െക എ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലക്മി േദവി മകള 33
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അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  22-01-2018-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16324/2021 09-11-2021
 
  കണയനർ  താലകില    എറണാകളം  വിേലജില  കാരികാമറി  േദശത്  ചിേറഴത്  വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ   സി  പി  സാൻലി,  തങമ  സാൻലി   എനിവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതരെട  മകന െറഡ സാൻലി, േബാധിപിച അേപക

ബനെപട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം 15-05-2021,  30-5-2021 എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16350/2021 09-11-2021
 
 കണയനർ  താലകില  എളംകളം വിേലജില ചിലവനർ േദശത് കീതറ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ക

െ  െജ  വർഗീസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

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

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  06-03-1999-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി മാലതി ഭാര് 57

2 ജിജീഷ ടി െക മകന 35

3 േജ്ാത്ന മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െറഡ സാൻലി മകന 46

2 പിങ് സാൻലി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം ഇ മറിയം ഭാര് 75

2 െക വി േജാണി മകന 56

3 െക വി േജകബ് മകന 54

4 െക വി േജാസി മകന 48
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-16758/2021 22-11-2021
 
  കണയനർ  താലകില   കണയനര വിേലജില കണയനർ േദശത്  കടപിളിൽ വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ േഗാവിനേമേനാൻ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന ശിവശങരൻ പി ജി  േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-04-1994-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 പി എ രതമ ഭാര് 75

2 ശിവശങരൻ പി ജി മകന 46

3 േഗാപാലകഷൻ പി ജി മകന 48

4 േമഗി റാേഫൽ മകള 49

5 നാരായണൻ പി ജി മകന 44
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-17624/2021 03-11-2021
 
 കനയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില തകണാർവടം  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ക

െ  കഷൻ,  പി  െക  രഗിണി   കരിപായിൽ   വീടിൽ   എനിവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതരെട  മകന പി െക ഷിബ  േബാധിപിച അേപക

എറണാകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാളകൾ     07-10-1969  -ലം  20-9-2002-ലം   മരണെപടതായം  പേരതരെട   നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16208/2021 03-11-2021
 
  കനയനര താലകില   നടമ വിേലജില െതകംഭാഗം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി രാമചനൻ

പരേമശ്ര  നിവാസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നടമ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക ആർ മീനാകി േബാധിപിച അേപക   നടമ വിേലജ

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക െക  ലതിക മകള 75

2 പി െക രാധാകഷൻ മകന 61

3 പി െക സനിൽ മകന 59

4 പി െക  മിനിേമാൾ മകള 56

5 പി െക ഷിബ മകന 54

6 ൈഷലജ           (മരണെപട മകൻെറ  ഭാര് ) മകെന ഭാര് 60

7 കഷൻ െക എസ (ടി മകൻ ) പൗതൻ 31

8 അരവിന്          ( ടി ടി ) പൗതൻ 29

9 ടി എൻ ബാബവതി   (മരണെപട മകൻെറ  ഭാര് ) മകെന ഭാര് 65

10 ഇന ദീപക്         (ടി മകൾ ) പൗതി 38

11 ഭാനപിയ           ( ടി ടി ) പൗതി 33

12 നിഷാന് ലാൽ         (ടി മകൻ ) പൗതൻ 35

13 സി െക വാസേദവൻ   (മരണെപട മകളെട  ഭർതാവ ) മകളെട ഭർതാവ 73

14 സേമഷ  വാസേദവൻ    (ടി മകൻ ) പൗതൻ 36

15 സമം വാസേദവൻ       (ടി മകൾ ) പൗതി 44

16 േബാബി േബാസ          (ടി ടി ) പൗതി 48

17 ദീപി േബാസ            ( ടി ടി ) പൗതി 46
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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. 

 
നമര:എ5-16103/2021 03-11-2021
 
 കനയനര താലകില   മണകനം വിേലജില ഉദയം േപരർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എം

ഫാബിയാൻ  കിടേങത്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകനം വിേലജില   പേരതനെറ മകന േറാഷൻ െക എഫ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16505/2021 03-11-2021
 
 കനയനര താലകില   മളവകാട വിേലജില മളവകാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാചെപണ്

കണിയാരതറ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മളവകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള ൈഷനി പി ബി  േബാധിപിച അേപക   മളവകാട വിേലജ

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

03-2020  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ആർ മീനാകി ഭാര് 58

2 ആർ േജ്ാതി മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി  ഫാബിയാൻ ഭാര് 62

2 രഞിത് െക എഫ മകന 39

3 േറാഷൻ െക എഫ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷനി പി ബി മകള 51
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നമര:എ5-16690/2021 03-11-2021
 
  കനയനര  താലകില    െതകംഭാഗം  വിേലജില  െതകംഭാഗം  േദശത്   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ

രാജേഗാപാലൻ പി െക  മംഗലതപറമിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതകംഭാഗം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന െക ആർ  േബാധിപിച അേപക

െതകംഭാഗം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16205/2021 08-11-2021
 
 കനയനര താലകില   ഇളംകളം വിേലജില േകാനരതി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എം

ആൻറണി,  ആലീസ  ആൻറണി    േകാനാട്  വീടിൽ   എനിവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇളംകളം വിേലജില   പേരതരെട  മകന വകചൻ ആൻറണി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ   10-07-2010 -ലം  12-6-2013 -ലം  മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16104/2021 08-11-2021
 
  കനയനര താലകില   തകാകര േനാരത് വിേലജില ഞാലകം  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

ലകികടി ജി  53  വിദ്ാനഗർ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തകാകര േനാരത്  വിേലജില   പേരതയെട മകന അനനകഷൻ എസ

േബാധിപിച അേപക   തകാകര േനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന െക ആർ ഭാര് 46

2 വിദ് എം ആർ മകള 26

3 ഹരികഷൻ എം ആർ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വകചൻ ആൻറണി മകന 79

2 േമരി േജാണി മകള 71

3 ലീലാമ ജിജി മകള 67

4 േജാണി ആൻറണി മകന 63

5 െക എ േജായി മകന 63

6 ഹന കര്ൻ (മരണെപട മകൻെറ  മകൾ ) മകള 29
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റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16251/2021 08-11-2021
 
 കനയനര താലകില   ഇളംകളം വിേലജില കലർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സലീൽ െക പി  അമാട

ി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇളംകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാേനാജ സി എസ  േബാധിപിച അേപക   ഇളംകളം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    29-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനനകഷൻ എസ മകന 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹിളാമണി എം ജി ഭാര് 68

2 വിദ്ാ തമി മകള 48

3 ഷാേനാജ സി എസ മകന 44
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-17543/2021 08-11-2021
 
 കനയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില േകാവിൽവടം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹഫബീവി

 ഹഫ മൻസിലിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എറണാകളം വിേലജില   പേരതയെട മകന വി എം നൗഫൽ  േബാധിപിച അേപക   എറണാകളം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    04-10-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16288/2021 09-11-2021
 
 കനയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില പേലപടി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ  സലാം

 െകാപി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എറണാകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാനവാസ െക എ േബാധിപിച അേപക   എറണാകളം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    22-11-2005  -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 നജമ മഹമദകടി മകള 70

2 വി എം നജീബ മകന 69

3 വി എം നൗഫൽ മകന 67

4 നിേലാഫർ ആസാദ മകള 67

5 നസീറ സകറിയ നജീന മകള 65

6 നജീന െഷരീഫ മകള 63

7 സജിത വി എം മകള 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ െക എ ഭാര് 77

2 സഗീർ െക എ മകന 57

3 ൈസറ ബാന മകള 53

07th December 2021Revenue Department15683
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:എ5-16287/2021 09-11-2021
 
 കനയനര താലകില   മണകനം വിേലജില െതകൻ പറവർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇടൻ

ശങരൻ  െപാതമലയിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകനം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനിൽകമാർ  േബാധിപിച അേപക

മണകനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-02-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16276/2021 09-11-2021
 
 കനയനര താലകില   തിരവാങളം വിേലജില തിരവാങളം  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മകയിരൻ

കടേമത്   പറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തിരവാങളം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന കടൻ േബാധിപിച  അേപക

തിരവാങളം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-01-1979  -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. 

 

4 ഷാനവാസ െക എ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല ഭാര് 73

2 രാധ മകള 51

3 സിന മകള 47

4 സേരഷ മകന 45

5 മിനിേമാൾ മകള 44

6 അനിൽകമാർ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കടൻ മകന 69

2 ശാന മകള 70
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-18161/2021 02-12-2021
 
 കണയനർ താലകില  വാഴകാല വിേലജില പളിപം േദശത് ചിങനറ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

േജാജി  സി  വി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ സേഹാദരൻ ജിമി സി വി  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 04-08-2007-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 ജിമി സി വി സേഹാദരൻ 43

2 ജിൻസി സേഹാദരി 39

3 റിറി സേഹാദരി 37
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-17352/2021 15-11-2021
 
 കണയനർ  താലകില  നടമ വിേലജില എരർ േദശത് അറകപറമിൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

ബാലകഷൻ റി വി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകള സിത പസനൻ  േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 06-04-2019-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. 

 
നമര:എ5-17734/2021 22-11-2021
 
കണയനർ  താലകില   മണകനം വിേലജില  ഉദയംേപരർ േദശത്  കാരരതിൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  തങമ േഗാവിനൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന സാജൻ  േബാധിപിച അേപക 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

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 അമിണി പി െക ഭാര് 72

2 സിത പസനൻ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാബ െക ജി മകന 50

2 ചനേശഖരൻ മകന 48

3 സാജൻ മകന 46
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-16355/2021 09-11-2021
 
 കനയനര താലകില   മളവകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റാേഫൽ എം ടി  മാപേശരി വീടി

ൽ മളവകാട േദശം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മളവകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫിേലാമിന േബാധിപിച അേപക   മളവകാട വിേലജ

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

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. 

 
നമര:എ5-16358/2021 09-11-2021
 
 കനയന ര താലകില   നടമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതസ് സി വി  ചകാടിൽ  വീട എരർ

േദശം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നടമ വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി കർമലി സി വി  േബാധിപിച അേപക   നടമ വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ516358/2021 (എ) 09-11-2021
 
 കനയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ േതാമസ  കഴിേവലി മറം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫിേലാമിന ഭാര് 61

2 െറൻസൺ മകന 48

3 െറനീഷ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസി സി വി സേഹാദരി 78

2 കർമലി സി വി സേഹാദരി 69

3 േജാർജ് സേഹാദരൻ 59
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വീടിൽ  പനരനി   േദശം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പണിതറ വിേലജില   പേരതയെട ഭാര് േതസ്ാമ വർഗീസ േബാധിപിച അേപക

പണിതറ വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16388/2021 08-11-2021
 
 കനയനര താലകില   ഇടപളി െസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ തമി ടി െജ  അനിത

വീടിൽ   പാലാരിവടം  േദശം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ആനിയമ  തമി , , േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിെസൗത്

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 ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16389/2021 09-11-2021
 
 കനയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എ േജായ  െചറവതർ വീടിൽ

 തകണാർ േദശം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എറണാകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫിേലാമിന േബാധിപിച അേപക   എറണാകളം വിേലജ

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

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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ വർഗീസ ഭാര് 54

2 അേജാ വർഗീസ മകന 27

3 ബിേജാ വർഗീസ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനി അമ തമി ഭാര് 80

2 ഇന േജാസ മകള 54

3 ജയ  മരിയ  തമി മകള 75
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നമര:എ5-16392/2021 09-11-2021
 
 കനയനര താലകില   തകാകര േനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക ബാവ  പാറപറത്

 വീടിൽ  വാേടകനം  േദശം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതനെറ മകന മാഹിൻ അബബകർ എം ബി േബാധിപിച അേപക

തകാകരേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2008  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16265/2021 09-11-2021
 
 കനയനര താലകില   മളനരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ േജാസഫ  കടിലിൽ വീടി

ൽ ആരകനം േദശം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മളനരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െടസി രാജൻ േബാധിപിച അേപക   മളനരതി വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫിേലാമിന ഭാര് 61

2 ആൻറണി മകന 40

3 അലകസ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഹീമ ഭാര് 59

2 സജിന മകള 44

3 േജസിന േമാൾ മകള 41

4 സഫ മകള 36

5 മാഹിൻ അബബകർ എം ബി മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െടസി രാജൻ ഭാര് 61

2 ടീന രാജൻ മകള 29

3 ടിയാര രാജൻ മകള 27

4 േഡവിഡ രാജൻ മകന 23
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നമര:എ5-16216/2021 03-11-2021
 
 കനയനര താലകില   തകാകര േനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിംകടി  പരപത്

വീടിൽ  ഞാലകം  േദശം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന മഹമദ അസലം പി ഐ  േബാധിപിച അേപക   തകാകരേനാരത് വിേലജ

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

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. 

 
നമര:എ5-16336/2021 09-11-2021
 
 കനയനര താലകില   ഇടപളി െസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ യ പി  ഉമരപറമി

ൽ  െനടായിേകാടത്  വീടിൽ  െവണല  േദശം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് രാധ ബാബ േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2021  -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 നസീമ െക െക ` ഭാര് 48

2 ജാസിറ പി ഐ മകള 29

3 മഹമദ അസലം പി ഐ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ ബാബ ഭാര് 60

2 അനപ യ മകന 38

3 അനപ  െറജി മകള 36
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