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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-22568/2021 17-12-2021
 
 കനയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജജ വി വി  തകണാർവടം

േദശം വാടകകത് വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എറണാകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജജി വി ജി , , േബാധിപിച അേപക   എറണാകളം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-11-2009  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി ജലിയറ് വി ജി മകള 58

2 ആൻറണി േറാമി വി ജി മകന 56

3 േജജി  വി ജി മകന 53
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-16240/2021 12-11-2021
 
  കണയനര താലകില   മരട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരികടി േജാർജ, ഇ ജി  േജാർജ,

ഇലഞിമറത്  വീടിൽ  എനിവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതരെട മകന മാനവൽ രാജ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ    15-04-2011 16-06-2021

എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതരെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇ ജി േജാർജ മകന 54

2 ലിേയാ ബർണാഡ മകന 52

28th December 2021Revenue Department18523
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര: എ5-17483/2021 04-12-2021
 
 കനയനര താലകില   േചരാനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ പി േജാസഫ  വടതല േദശ

ത്  നടവേതഴത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചരാനൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിന േജാസഫ , ,  േബാധിപിച

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

ും  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-12-2010  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിന േജാസഫ മകന 43

2 ബിന കര്ൻ മകള 49

3 േറാസിലി ഭാര് 73
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-17482/2021 04-12-2021
 
 കണയനര താലകില   മരട  വിേലജില മരട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിൽ കമാർ െക ആർ,

െകാടവൻതരതി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് േരവതി വി എം  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2021 -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:എ5-17491/2021 04-12-2021
 
 കണയനര താലകില   െതകംഭാഗം വിേലജില  െതകംഭാഗം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമണി,

പാടപരയകൽ വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള സീന  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   07-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17475/2021 04-12-2021
 
 കണയനര താലകില   തകാകരേനാരത് വിേലജില ഞാലകം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി

രമണി,  സര് വില  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള എസ ശ്ാമള  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േരവതി വി എം ഭാര് 34

2 അമിണി മാതാവ 66

3 ആര് നന െക എസ മകള 12

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിന മകള 46

2 സീന മകള 44

28th December 2021Revenue Department18525
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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:എ5-17479/2021 04-12-2021
 
 കണയനര താലകില   മളനരതി വിേലജില കാരിേകാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ ടി പി

,   േതാറാചിയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന േജാൺസൺ ടി വി  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-03-2018 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17383/2021 04-12-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  എളമകര േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പവീൺ ,

ദ്ാരക  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശിക്    വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മാതാവ രമാേദവി പി  െക  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-08-2011  -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17472/2021 04-12-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എസ സേരഷ മകന 66

2 എസ സതീഷ ചനബാബ മകന 65

3 എസ ശ്ാമള മകള 62

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അമിണി ഭാര് 59

2 പീറർേമാൻ ടി വി മകന 37

3 േജാൺസൺ ടി വി മകന 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമാേദവി പി െക മാതാവ 70
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 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  ഗാനിനഗർ  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   ബി െജ

ആൻ്റണി,   EWS  459  നമർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന േജാഷി ആൻ്റണി േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2016 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17377/2021 04-12-2021
 
 കണയനര താലകില   േചരാെനൂര വിേലജില  വടതല േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െജ േജാ

സഫ,   വലിയപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള ജലിയ േജാസഫ േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2021 -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:എ5-17381/2021 04-12-2021
 
 കണയനര താലകില   കണയനര വിേലജില കണയനര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാറകടി

അമ,   ലളിതാലയം  വീടിൽ   എനവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     മകള പതിനി മധകമാർ േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    23-09-2021  -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ ഭാര് 68

2 െജസി േജാർജ് മകള 51

3 െജമ മേനാജ മകള 49

4 േജാഷി ആൻ്റണി മകന 47

5 െജനറ് മാർടിൻ മകള 44

6 െജയസ ആൻ്റണി മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞമ ഭാര് 72

2 സേനാഷ മകന 48

3 ജലിയ മകള 41
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17368/2021 04-12-2021
 
  കണയനര താലകില   തകാകരേനാരത് വിേലജില വടേകാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

വാകീൽ  രാംേമാഹൻ,    ലക്മി  േഗാവിന്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ ശീധരേമേനാൻ  േബാധിപിച

അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17376/2021 04-12-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില എളമകര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ പി

െസയദാലി,  സഹറ  െസയദാലി,   െമഹക  വീടിൽ   എനിവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതരെട   മകള ൈഹറനിസ യസഫ കടി

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

പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ   09-08-1992, 20-05-2013 എനീ  തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതിനി മധകമാർ മകള 60

2 ഉഷ ഉണികഷൻ നായർ മകള 58

3 റക ഷാന റാഷിദ മകള 62

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ശീധരേമേനാൻ ഭാര് 63

2 ലകി രാംേമാഹൻ മകള 38

3 േഗാവിന് രാംേമാഹൻ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈഹറനിസ യസഫ കടി മകള 64

2 സഹിത റസാഖ മകള 62

3 നജീബ അസീസ മകള 59

4 മഹമദ യസഫ മകന 56

5 യസഫ സൈബർ െസയദാലി മകന 55

6 ഷബീർ എൻ എസ മകന 53

18528 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 

28th December 2021Revenue Department18529
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5 -17621/2021 04-12-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ റഹാൻ എം എ

ചറപാടകര േദശത് മലപറമ് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിേനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പാതമ േബാധിപിച അേപക

ഇടപളിേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-2004  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17670/2021 04-12-2021
 
 കണയനര താലകില   നടമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ വാസേദവൻ നമ്ാർ , ഏരർ

േദശത്  രവി  നിവാസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടമ വിേലജില   പേരതനെറ മകന രവികമാർ , േബാധിപിച അേപക   നടമ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന     18-08-2021  -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:എ5-17674/2021 12-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാതമ ഭാര് 71

2 ഷാഹിദ മകള 48

3 കഞബീവി ഇകബാൽ മകള 45

4 ഷഫീന റഫീക് മകള 42

5 മഹമദ ഷഫീർ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഭാരതി ടി ഭാര് 78

2 രവികമാർ എൻ വി മകന 48
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 കണയനര താലകില   കടമകടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതസ് , വലിയ കടമകടി േദശത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടമകടി വിേലജില   പേരതയെട മകന അഗസിൻ ടി ഒ  േബാധിപിച അേപക   കടമകടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന    17-07-1993  -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 -17542/2021 04-12-2021
 
 കണയനര താലകില   ആമൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദീപ േജാൺസ  േതാപിൽ വീട

ടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 ആമൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സസന സണി േബാധിപിച അേപക   ആമൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാന

ിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    13-07-2021 -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:എ5-17541/2021 04-12-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി മകള 74

2 അഗസിൻ ടി ഒ മകന 70

3 േറാസി ടി െജ മകള 66

4 േജാബി േജാസഫ എം  ( മരണെപട മകൾ ലിസിയെട മകൻ
)

പൗതൻ 54

5 ഷിബി േജാസഫ എം  ( മരണെപട മകൾ ലിസിയെട മകൾ ) പൗതി 51

6 േജാസ േജാസഫ എം  ( മരണെപട മകൾ ലിസിയെട മകൻ
)

പൗതൻ 49

7 റാണി േജാസഫ എം  ( മരണെപട മകൾ ലിസിയെട മകൾ ) പൗതി 47

8 േപാൾ േജാസഫ എം  ( മരണെപട മകൾ ലിസിയെട മകൻ ) പൗതൻ 44

9 റാണി ഫാൻസിസ എം  ( മരണെപട മകൻ െസബാസ്െൻറ
ഭാര്)

മകെന ഭാര് 65

10 േജാസഫ ഫാൻസിസ  ( മരണെപട മകൻ െസബാസ്െൻറ
മകൻ)

പൗതൻ 38

11 േജാർജ ഫാൻസിസ  ( മരണെപട മകൻ െസബാസ്െൻറ
മകൻ )

പൗതൻ 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സസന സണി ഭാര് 33

2 ഇഷ എലിസബത് ദീപ മകള 9

3 േജാൺസ ദീപ േതാപിൽ മകന 7
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  കണയനര താലകില   േചരാനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അസലം  ,  േചര

ാനൂർ േദശത് താമരേശരി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചരാനൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആരിഫ െക എ േബാധിപിച അേപക

 േചരാനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-02-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 5-17603/2021 04-12-2021
 
 കണയനര താലകില   നടമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണിയപൻ തമരാൻ , നടമ േദശത് ഡി

4  ശിൽപി  ഗീതാഞലി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടമ വിേലജില   പേരതനെറ മകന കഷ കമാർ െകാടാരം, േബാധിപിച അേപക

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

ടിയാന    09-02-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17571/2021 04-12-2021
 
 കണയനര താലകില   മളനരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമിണി,  ആരകനം േദശത്

അറയതാഴത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മളനരതി വിേലജില   പേരതയെട മകന അഭിലാഷ എ ബി , , േബാധിപിച അേപക   മളനരതി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    29-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആരിഫ െക എ ഭാര് 38

2 മഹമദ റാഫിഹ ടി എം മകന 17

3 ഐഷ ബീവി മാതാവ 80

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക രമണി തമരാൻ ഭാര് 74

2 കഷകമാർ െകാടാരം മകന 49

3 ബാലാജി െകാടാരം മകന 39
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അഭിലാഷ എ ബി മകന 29

2 അരൺ ബാലകഷൻ മകന 21
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-17799/2021 04-12-2021
 
  കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി െക പരേഷാതമൻ ,

െപരമാനർ േദശത് ഐശ്ര് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എറണാകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കമലാ േദവി എ െക , , േബാധിപിച

അേപക   എറണാകളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-02-1999 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 5-17772/2021 04-12-2021
 
 കണയനര താലകില   തിരവാങളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ ടി യ , തിരവാങളം

േദശത്  തചാറകഴിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവാങളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആനീസ േജാർജ  േബാധിപിച

അേപക   തിരവാങളം 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:എ5-17784/2021 04-11-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനമ സിറിയക,  കരിതല

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കമലാ േദവി എ െക ഭാര് 73

2 ജയശീ പി മകള 58

3 ജയലകി പി മകള 55

4 അജിത് പി മകന 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനീസ േജാർജ ഭാര് 59

2 േടാണി േജാർജ മകന 30
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േദശത്  പനരികൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    എറണാകളം വിേലജില   പേരതയെട മകന േജായ സിറിയക േബാധിപിച

അേപക   എറണാകളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-08-1993 -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:എ5-17694/2021 04-12-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി ഡി ഹരിഹരൻ,  കരിതല

േദശത്  സര്ാലയ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എറണാകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജഗദീഷ എച് േബാധിപിച അേപക

എറണാകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-11-2019 -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. 

 
നമര:എ5-17771/2021 04-12-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷീല പീറർ,  കരിതല േദശത്

, തണിപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എറണാകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന െഹൻറി പീറർ ,േബാധിപിച അേപക   എറണാകളം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    08-10-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജായ സിറിയക മകന 67

2 ആലീസ പി സി മകള 73

3 ജയ ഐപ്                                     ( മരമകൾ ) മകെന ഭാര് 67

4 സിറിയക ഐപ് പൗതൻ 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സി എസ രാധ ഭാര് 74

2 ജഗദീഷ എച് മകന 54
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നമര:എ5-17492 /2021 04-12-2021
 
  കണയനര താലകില   മരട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസി  എം  എ  മരട  േദശത്

മാളിേയകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മരട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ടീസ  േബാധിപിച അേപക   മരട 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. 

 
നമര:എ5-17498/ 2021 04-12-2021
 
 കണയനര താലകില   കമളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞമഹമദ , മാടവന േദശത്

നാഗപാടി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കമളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹാഷിം എൻ എം േബാധിപിച അേപക   കമളം  വിേലജ

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

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െഹൻറി പീറർ മകന 42

2 െഷലാ േഗാവർ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ടീസ ഭാര് 56

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞബീവി ഭാര് 68

2 സബിത മകള 47

3 ഹാഷിം എൻ എം മകന 46
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-17264 /2021 04-12-2021
 
 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി പരേഷാതമൻ,  പനമള

ി  നഗർ  േദശത്  െകാടേവലി  പറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എളംകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജേലഷ െക പി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-11-2019 -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. 

 
നമര:എ5-17499/ 2021 04-12-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി എം േജാർജ ഭാര് ചിനമ

േജാർജ  ,  െപരമാനർ  േദശത്  വിലനേശരി  വീടിൽ   എനിവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എറണാകളം വിേലജില   പേരതരെട മകന ദീപക േജാർജ ,

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

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-01-2005 ലം ടിയാൾ 28-2-2015-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:എ5-17667/2021 04-12-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി േമാഹൻ കമാർ,  െപാനരനി

േദശത് രശി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പണിതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്      പി എൻ ഗീത േബാധിപിച അേപക   പണിതറ വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈഭമി പരേഷാതമൻ ഭാര് 75

2 ജേലഷ െക പി മകന 52

3 രാേജഷ െക പി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദീപക േജാർജ മകന 52
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-

07-2019  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-20956/2021 15-12-2021
 
 കണയനര താലകില   തിരവാങളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയലകി െക , ഇരമനം

േദശത്  പളിപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവാങളം വിേലജില   പേരതയെട മകന    ടി തളസീധരൻ നായർ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-18963/2021 07-12-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഠതിൽ കര്ൻ ഉലഹനാൻ

, െവണല േദശത് മഠതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എൽസമ ഉലഹനാൻ േബാധിപിച

അേപക   ഇടപളിെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി എൻ ഗീത ഭാര് 65

2 രശി േമേനാൻ മകള 40

3 രാഹൽ േമാഹൻ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ടി തളസീധരൻ നായർ മകന 69

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എൽസമ ഉലഹനാൻ ഭാര് 69

2 കര്ൻ േജാൺ മഠതിൽ മകന 44

3 േമരി േജാൺ മഠതിൽ മകള 40
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നമര:എ5-19790/2021 09-12-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസവ്ർ വി സി,േറാസി േസവ്ർ ,

പാലാരിവടം  േദശത്  പാലകാപിളിൽ  ഹൗസ   എനിവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പണിതറ വിേലജില   പേരതരെട  മകള അനില

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-01-2012 -ലം ടിയാൾ  1-10-2017-ലം മരണെപടതായം പേരതരെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനില മകള 44
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NOTICE

 
നമര:എ5-17688/2021 04-12-2021
 
 കണയനര താലകില   നടമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി സി എബഹാം  ഏരർ േദശത

് കരിശംമടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നടമ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ദീപക േജാൺ എബഹാം , , േബാധിപിച അേപക   നടമ

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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17795/ 2021 04-12-2021
 
 കണയനര താലകില   മണകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യ എസ സധ  ഉളാടൻ പറമിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണകനം വിേലജില   പേരതയെട മകന കണൻ യ , , േബാധിപിച അേപക   മണകനം വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മേനാജ േപാൾ എബഹാം മകന 56

2 ദീപക േജാൺ എബഹാം മകന 54

3 സേനാജ േജാർജ എബഹാം മകന 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗൗരി േനഹ ദിേഷധരൻ    ( മരിച മകൾ സനിതയെട മകൾ) പൗതി 14

2 ദിേഷധരൻ              ( മരിച മകൾ സനിതയെട ഭർതാവ ) മകളെട ഭർതാവ 52

3 കണൻ യ മകന 37
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-17359/2021 04-12-2021
 
  കണയനര താലകില    നടമ  വിേലജില  എരർ േദശത്   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഷാജ  എ വി,

ഇരപകാലായിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് സന് ഷാജ േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-12-2004 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17093/2021 04-12-2021
 
 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില ചിലവനർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ

്  കര്ൻ,   ഭഗവതിപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് സസൻ േജാർജ്  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-04-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17358/2021 04-12-2021
 
  കണയനര താലകില   നടമ വിേലജില  നടമ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി േകരളവർമ,

മലകൽ നഗർ, സരഭി  140 വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സന് ഷാജ ഭാര് 48

2 സജിത ഷാജ മകന 20

3 സജിഷ എ എസ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സസൻ േജാർജ് ഭാര് 60

2 ദിവ്ാ േമാൾ േമരി േജാർജ് മകള 32

3 േദവി അൽേഫാൻസ േജാർജ് മകള 35

4 രവി കര്ൻ േജാർജ് മകന 25
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ലത േകരളവർമ  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലത േകരളവർമ ഭാര് 65

2 വിപിൻ േകരളവർമ മകന 36

3 ദിലീപ േകരളവർമ മകന 29

4 ദീപിക േകരളവർമ മകള 29
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-15889/2021 30-10-2021
 
കണയനർ  താലകില മണകനം വിേലജില പേതാട േദശത്  ഇലകണംപറമിൽ വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  സാവിതി എനയാളെട  അവകാശിക് വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള സിന േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 29-10-2014-ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശിയായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിന സി മകള 39
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 5 -20985/ 2021 16-12-2021
 
 കണയനർ  താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില െവണല േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നനിനി പി

ലകി നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ഇടപളിെസൗത്  വിേലജില    പേരതയെട  മകന  വിേനഷ ആർ  ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

ഇടപളിെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിേനഷ ആർ മകന 33

2 വിേജഷ ആർ മകന 31
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 5-17360/ 2021 04-12-2021
 
  കണയനര താലകില   നടമ വിേലജില  എരർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി  െക േമാഹനൻ,

നാഗപടി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന രഞിത  എൻ എം   േബാധിപിച അേപക   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

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 5-17085/ 2021 04-12-2021
 
 കണയനര താലകില   തിരവാങളം വിേലജില  ഇരമനം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി , തങ

എം െക ,  ഒഴകനാട്  പറമ്  വീടിൽ  എനിവരെട അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതരെട മകള േശാഭന േബാധിപിച  അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ    12-03-2018

, 23-01 -2014 എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 5- 17084/2021 04-12-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  െപരമാനർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജി ക

െ ആർ എന ഷാജി ,  പാലകാപിളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ സജി േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാേജശ്രി എൻ ജി ഭാര് 61

2 രഞിത എൻ എം മകന 32

3 രമ് േമാഹൻ എൻ എം മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഓമന മകള 46

2 േശാഭന മകള 44
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മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-2004 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 5-17066/2021 04-12-2021
 
 കണയനര താലകില   നടമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കലാമണലം കരണാകരൻ െക പി ,

കാവകടി  െക  പി  ,നടമ   േദശത്   രഞിനി  വീടിൽ   എനിവരെട    അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതരെട  മകന െക പി പകാശ   േബാധിപിച അേപക

 വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാളകൾ   22-04-1998 ,  07-08-2021 എനീ തീയതികളിൽ   മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17068/2021 04-12-2021
 
 കണയനര താലകില   മരട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ എകസ ആനണി, മരട േദശത് ,

നടവില വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആലീസ   േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-04-2017  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ സജി ഭാര് 55

2 സഞ സജി മകന 33

3 സജിത സജി മകന 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക പി വിേനാദ മകന 60

2 െക പി പകാശ മകന 58

3 െക പി രഞിനി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആലീസ ഭാര് 75

2 ബിന െനൽസൺ മകള 45
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നമര:എ 5-17030/2021 04-12-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി എ ആനണി , േതസ് ആനണ

ി ,  െവളിയത് വീടിൽ  എനിവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതരെട  മകള േമരി  േപാൾ   േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ   20-03-2014 , 25-08-2014

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17047/2021 04-12-2021
 
  കണയനര താലകില  മരട വിേലജില െനടർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി  വി  കലാധരൻ ,

െവടകടവിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന സജിത് വി െക   േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-01-2015  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17388/2021 04-12-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  െവണല േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞമ

പണികർ  ,  33/  1676  ജി  മിറിയം  േകാേടജ  വീടിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള സമ സസൻ ഡാൻ  േബാധിപിച

അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    19-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി േപാൾ മകള 66

2 േജാസഫ െഗയസൺ മകന 63

3 ആനണി സി എ മകന 62

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈഷനി പി െക ഭാര് 68

2 രജിത് വി െക മകന 38

3 സജിത് വി െക മകന 36
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17107/2021 04-12-2021
 
  കണയനര താലകില   ഇടപളിേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതസ്ാമ േതാമസ

, കേഞലിപറമ് വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന ചാർളി   േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    01-05-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-17622/2021 04-12-2021
 
  കണയനര താലകില   മണകനം വിേലജില  ഉദയംേപരർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  സി

അംബജാകിയമ,  വർകലമനിരം വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട മകള സഷമ േബാധിപിച  അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    06-05-2021 -

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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സമ സസൻ ഡാൻ മകള 61

2 സിബി സാറാമ മകള 64

3 ബീന േമരി സേരഷ മകള 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േസാളി േതാമസ മകന 52

2 ചാർളി മകന 49

3 ഷിജ െക റി മകന 46

4 എൽസമ േതാമസ മകന 55

5 േജായസി െക െജ മകെന ഭാര് 32

6 അേഡാണൽ െക െസബാസ്ൻ പൗതൻ 9

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഷമ മകള 68

2 ജയശീ (മരണെപട മകൻ അജിത കമാറിെൻറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 62

3 അരൺ ബാബ (മരണെപട മകൻ അജിത കമാറിെൻറ മകൻ) പൗതൻ 34

18548 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 

4 കിരൺ ബാബ (മരണെപട മകൻ അജിത കമാറിെൻറ മകൻ) പൗതൻ 30
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ F5˛15704/2021. 2021 sk]v‰w_¿ 30.

9˛11˛2021˛mw XobXnbnse tIcf Kk‰v \º¿ 44, (hm-eyw˛X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`mKØn¬ IW-b-∂q¿ Xmeq°n¬ 30˛9˛2021˛se F5˛15704/2021˛mw \º¿ ]ckyØn¬
(t]Pv \º¿ 11290) kmt¶XnI ImcWßfm¬ Nne ]niIpIƒ kw`hn®n´p≠v. Ah Xmsg∏dbpw
{]Imcw Xncp-Øn- hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

ta¬ \º¿ ]cky {]Imcw ]tc-Xs‚ Ah-Im-in-I-fn¬ {Ia \º¿ 1 ]n. Un. [\-RvP-b≥
F∂p-≈Xv ]n. Un. Pb-N-{µ≥ F∂v Xncp-Øn- {]kn-≤o-I-cn-°p-∂p.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
IW-b-∂q¿. Xl-io¬Zm¿.
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 5- 17092/2021 04-12-2021
 
 കനയനര താലകില   കമളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി െക കഞചൻ , കമളം േദശത്

വാത വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    മകന അനീഷ കമാർ   േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 5-17069/2021 04-12-2021
 
 കണയനര താലകില   തകാകരേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ െക ൈഹദർ അലി,

വേടകനം േദശത് നമരി മഠം  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     മകള ഷംല കരീം േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിൽ കമാർ വി െക മകന 55

2 സാബ വി െക മകന 53

3 സായിനി വി െക മകള 45

4 അനീഷ കമാർ വി െക മകന 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹാജറ ൈഹദർ അലി ഭാര് 72

2 ഷംല കരീം മകള 56

3 മഹമദ ഷാജി മകന 51

4 ഷാഹിന സലിം മകള 48
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