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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 5 -16872/2021 25-10-2021
 
 കണയനര താലകില   കാകനാട വിേലജില കാകനാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ് ടി,

8  എച്  ടാൻക്ിൽ ടേവഴസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് േമരി േജാർജ്  േബാധിപിച അേപക  കാകനാട വിേലജ

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

02-2020 -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 േമരി േജാർജജ ഭാര് 61

2 േജാമിനി േജാർജ് മകള 37

3 സഞജ േജാർജ് മകള 31
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-16821/2021 03-11-2021
 
  കണയനർ  താലകില   ആമൂര വിേലജില ആമൂർ േദശത്  ശീലകി വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരി

ചേപായ  ശങരൻകടിേമേനാൻ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന ശീകമാർ എം എസ  േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 14-05-

2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകമാർ എം എസ മകന 51

2 ജയശീ സി എസ മകള 55

3 ഗീത സി എസ മകള 53

4 മായ സി എസ മകള 49

23th November 2021Revenue Department13485
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-15662/2021 26-10-2021
 
 കണയനര താലകില  എളംകളം വിേലജില  േകാനരതി േദശത് മാടവന വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

 േമരി  േതാമസ,എം  െക േതാമസ  എനിവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതരെട  മകന ജിേനാ േതാമസ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    25-

07-2014, 10-7-2021 എനീ തിയതികളിൽ മരണെപടതായം പേരതരെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിേനാ േതാമസ മകന 36

2 ജിസ േമരി േതാമസ മകള 25
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-15653/2021 26-10-2021
 
 കണയനര താലകില മരട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക േഗാപാലകഷൻ  മരട േദശത്

മറപിളിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് സശീല േബാധിപിച അേപക മരട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-07-2021 -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:എ5-15628/2021 26-10-2021
 
 കണയനര താലകില  എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െക നായർ  ചിലവനർ േദശത്

മാളവിക വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ടി പി കാർതി െക നായർ, േബാധിപിച അേപക എളംകളം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരംഅവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  12-08-2021 -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:എ5-15626/2021 26-10-2021
 
 കണയനര താലകില   തിരവാങളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപാൾ വർഗീസ  ഇരമനം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സശീല ടി ഭാര് 75

2 വിേനാദ ടി ജി മകന 45

3 മേനാജ ടി ജി മകന 42

4 വിനിത ടി ജി മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി പി കാർതി െക നായർ ഭാര് 79

2 വിേനാദ കമാരൻ വരപവൻ മകന 54

3 ലീന വി െക മകള 53

4 വിേനാദ വരപവൻ കമാരൻ മകന 51

23th November 2021Revenue Department13487
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േദശത്  ഓണേശരിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ഷീബ േപാൾ  േബാധിപിച അേപക   തിരവാങളം വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-15633/2021 26-10-2021
 
  കണയനര താലകില   േചരാെനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി  റി  േജായികടി   വ

ടതല േദശത് എലിമളിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര്  ചിനമ േബാധിപിച അേപക   േചരാെനൂര വിേലജ

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

04-1998  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-15674/2021 26-10-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി എ ബാബ  ചറപാടകര

േദശത്  േതാപിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന അനീഷ ബാബ േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിേനാരത്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    11-05-2021  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ േപാൾ ഭാര് 45

2 അമത മരിയ േപാൾ മകള 22

3 അന എലിസബത് േപാൾ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിനമ ഭാര് 80

2 േജായസ േതാമസ മകള 58

3 േജായി േജാൺസൺ മകന 55

4 േജായി േതാമസ എലിമളിൽ മകന 54

5 സനിൽ മകന 43
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-15675/2021 26-10-2021
 
 കണയനര താലകില   വാഴകാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി പരേമശ്രൻ പിള  വാഴകാല

േദശത് അഞലി പളിപാട് പറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള എ ജയശീ േബാധിപിച അേപക   വാഴകാല 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-15686/2021 26-10-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ െക മണി  പാലാരിവടം

േദശത്  ഇടേശരി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഗീത േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിേനാരത് വിേലജ

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

07-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള 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 ബീന ബാബ ഭാര് 68

2 അനീഷ ബാബ മകന 38

3 അമിളി ബാബ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ ആനന വിനായകം ഭാര് 78

2 ജയശീ എ മകള 57

3 നനകമാർ പി മകന 54

4 മധ പരേമശ്രൻ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത ഭാര് 76

2 വിേവക ഇടേശരി മകന 53

3 വിജയ ഇടേശരി മകന 47
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നമര:എ5-15044/2021 26-10-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എൽ ഷാജി  തകണാർവടം

േദശത്  ചിലികടതിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് േമരി ൈഷജി േബാധിപിച അേപക   എറണാകളം വിേലജ

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

07-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-15047/2021 26-10-2021
 
 കണയനര താലകില  മരട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജീബ എൻ എം  െനടർ േദശത് സജി

ത മനിരം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന മഹമദ സജാദ എൻ എ േബാധിപിച അേപക  മരട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-07-2021 -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:എ5-15690/2021 26-10-2021
 
 കണയനര താലകില   കാകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അകബർ സി ചാലി  െതേങാട

േദശത്  കീേചരികടിയിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന രഞ എ ചാലി േബാധിപിച അേപക   കാകനാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-

10-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി ൈഷജി ഭാര് 51

2 അമൽ ഷാജി മകന 25

3 അഞ ഷാജി മകള 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ സജാദ എൻ എ മകന 30

2 മഹമദ സഫീദ എൻ എം മകന 30

3 സജന എൻ എം മകള 40

4 സനിത  എൻ എം മകള 35

5 തൽഹത്ബി  പി എസ ഭാര് 64
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 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജേസാ എ ചാലി മകന 51

2 രഞ എ ചാലി മകന 46

3 െജയനി ഡികസൺ മകള 45
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-15736/2021 27-10-2021
 
 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജനെമ ജയൻ  കടവന േദശത് 17

4 ഗിരി നഗർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന െജ െക അചയതൻ േബാധിപിച അേപക എളംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   08-02-1992-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-15429/2021 26-10-2021
 
 കണയനര താലകില   കണയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എ േജാസഫ  കടംഗമംഗലം

േദശത്  ൈപനങൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന രാജീവ പി േജാസ്  േബാധിപിച അേപക   കണയനര വിേലജ

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

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:എ5-15465/2021 27-10-2021
 
  കണയനര താലകില  മരട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത്ായനി   െനടർ  േദശത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജ െക അചയതൻ മകന 62

2 െജ െക ശിവൻ മകന 61

3 െജ െക സേരഷ മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമഴസി ഭാര് 72

2 സജീവ േജാസ മകന 51

3 രാജീവ പി േജാസ മകന 50

4 ബിജി ജിേയാ മകള 48
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് കേനപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന സി എ മരളി േബാധിപിച അേപക   മരട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   01-05-2009  -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:എ5-15559/2021 26-10-2021
 
 കണയനര താലകില   കടമകടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി േതാമസ  േകാതാട േദശത്

പനയൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന െടലസ് േബാധിപിച അേപക   കടമകടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2021  -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:എ5-15516/2021 26-10-2021
 
 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിന േജാസഫ േജകബ്  ചിലവന

ർ േദശത്  ചാരപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ബീന അചാമ േജകബ് േബാധിപിച അേപക   എളംകളം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാമ മകള 75

2 മരളി സി എ മകന 71

3 രജനി മകള 65

4 അരനതി മകള 68

5 ശശികല മകള 58

6 ഷാജി             പേരതയായ മകൾ അലിയെട മകന 43

7 െഷറിലാൽ   പേരതയായ മകൾ അലിയെട മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയ ചാേകാ മകള 74

2 അന പി ടി മകള 72

3 പീറർ േജാസഫ മകന 70

4 ടീസ േജാസഫ മകള 67

5 െസലാ േമരി പി ടി മകള 64

6 േമരി എൽസി മകള 61

7 െടലസ് മകന 59

8 കഞേമാൾ േനാർമൻ മകള 55
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വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    04-11-2019  -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:എ5-15517/2021 26-10-2021
 
  കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി കിേഷാർകമാർ  ൈതകടം

േദശത് തപസ് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ബീന േമാഹൻ േബാധിപിച അേപക   പണിതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-02-2021  -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:എ5-15533/ 2021 26-10-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിത വി എസ  ൈവറില േദശത

്  രശി  വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ രാജേഗാപാലൻ സി  േബാധിപിച അേപക   പണിതറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 28-03-2021 -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 ബീന അചാമ േജകബ് ഭാര് 64

2 േജകബ് േജാസഫ മകന 33

3 മറിയ േജാസഫ മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീന േമാഹൻ ഭാര് 53

2 കിരൺ കിേഷാർ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജേഗാപാലൻ സി ഭരതാവ 63

2 അശ്തി രാജ മകള 32

3 സിദാർത് രാജ മകന 29
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നമര:എ5-15857/2021 26-10-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക രാമവർമ  ചറപാടകര

േദശത്  ഇടപളി  േകാേശരി  ൈലൻ േമാഹനം  വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന തിലക വർമ െക ഇടപളി വനന വീടിൽ

േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-15562/2021 26-10-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇന വി സി  തകണാർവടം

േദശത്  ധർമതം പറമ്  വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ രതീഷ ഡി ആർ േബാധിപിച അേപക   എറണാകളം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാൾ     04-09-2020  -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:എ5-15663/2021 26-10-2021
 
 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റാേഫൽ േജാർജ് എന റാേഫൽ

രാജൻ  ചിലവനർ േദശത്  െകാടാരപറമിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള െപൗളി െക ആർ  േബാധിപിച അേപക

 എളംകളം  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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തിലക വർമ മകന 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതീഷ ഡി ഭരതാവ 41

2 അഞന ഡി ആർ മകള 11

3 അതൽ കഷ ഡി ആർ മകന 7
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ആർ െപൗളി മകള 44

2 എലിസബത് മകള 46
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 5-15726/2021 27-10-2021
 
 കനയനര താലകില   തിരവാങളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ േവണേഗാപാലൻ  തിരവാങള

ം േദശത് ലകി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ഹരികഷൻ േവണേഗാപാലൻ േബാധിപിച അേപക   തിരവാങളം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-15733/2021 27-10-2021
 
 കനയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക ബിജ  കടവന േദശത് LIG

356 മടത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് സിമി ബിജ  േബാധിപിച അേപക  എളംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-04-2021-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:എ5-15749/2021 27-10-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയാമ േജാൺ  െവണ

ല േദശത്  േകാേശരിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള അന ഫിലിപ് േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിേനാരത്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹരികഷൻ േവണേഗാപാലൻ മകന 38

2 ശ്ാം കഷൻ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിമി ബിജ ഭാര് 41

2 ശീറാം ബി പിള മകന 18
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ടിയാന    20-02-2021-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. 

 
നമര:എ5-15771/2021 27-10-2021
 
 കണയനര താലകില   നടമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപിദാസ എം ആർ  എരർ േദശത

് മടത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ സേഹാദരൻ കഷദാസ എം ആർ േബാധിപിച അേപക   നടമ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 25-01-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക െജ േതാമസ മകന 71

2 ൈലല സസൻ േതാമസ മകള 69

3 ഉഷ േമരി ഉമൻ മകള 67

4 അന  ഫിലിപ് മകള 63

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനൻ എം ആർ സേഹാദരൻ 70

2 കഷദാസ എം ആർ സേഹാദരൻ 61

3 സമ സേഹാദരി 53
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 5 -17058/ 2021 07-10-2021
 
  കണയനര താലകില   കാകനാട വിേലജില കാകനാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതവൻ

പാേലതാഴത്   കീേരലിമല വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാകനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള കാളികടി , , േബാധിപിച അേപക

കാകനാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-01-1994  -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. 

 
നമര:എ 5 -17701/ 2021 02-11-2021
 
 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില പനമിളി നഗർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഡാ .

ശാരദ   സിൽവേനാസ   േപാട്  നം  .  G69  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    എളംകളം  വിേലജില    പേരതയെട  മകള  വീണ

സിൽവേനാസ , , േബാധിപിച അേപക   ഇളംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-2017 -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 കാളികടി മകള 76

2 പി റി വളികടി മകള 61

3 പതാപൻ പി െക (മരണെപട മകൻ കമാരെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 45

4 പീതി സേരഷ (മരണെപട മകൻ കമാരെൻറ മകൾ ) പൗതി 49

5 പിയ (മരണെപട മകൻ കമാരെൻറ മകൾ ) പൗതി 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േവണ സിൽവേനാസ മകന 50

2 വിമൽ സിൽവേനാസ മകന 48

3 വീണ സിൽവേനാസ മകള 46

4 വിദ് സിൽവേനാസ മകള 45
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നമര:എ 5 -15725/ 2021 27-10-2021
 
 കണയനര താലകില   തിരവാങളം വിേലജില തിരവാങളം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി എസ

ജയശീ  ലക്മി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരവാങളം വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹരികഷണൻ േവണേഗാപാലൻ , ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2021  -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. 

 
നമര:എ 5 -15406/ 2021 27-10-2021
 
  കണയനര താലകില   ആമൂര വിേലജില കാഞിരമറം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി തങ

്കം  ഇടേചരിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആമൂര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഇ പി രഘനാഥ , , േബാധിപിച അേപക   ആമൂര വില

്േലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര: എ 5 -15346/ 2021 27-10-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില ൈവറില േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എ മാതയ

കടാരപിളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പണിതറ വിേലജില    േറാസ വി െക , , േബാധിപിച അേപക   പണിതറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹരികഷണൻ േവണേഗാപാലൻ മകന 38

2 ശ്ാം കഷണൻ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇ പി രഘനാഥ മകന 60

2 പി രഞജിത്കമാർ മകന 58

3 ഇ പി രതകമാരി മകള 56

4 ഇ പി രതികമാരി മകള 54
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 5 -15387/ 2021 27-10-2021
 
 കണയനര താലകില   മളനരതി വിേലജില തരതികര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന എം ക

െ   ആശാരിപറത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മളനരതി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േഗാപി എ പി , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2021  -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: എ 5 -15392/ 2021 27-10-2021
 
  കണയനര താലകില   വാഴകാല വിേലജില കാകനാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ജി

േമാഹൻദാസ  കമലദളം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴകാല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അംബിക എം , , േബാധിപിച അേപക

വാഴകാല  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-12-2019  -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: എ 5 -15405/ 2021 27-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസ മാതയ ഭാര് 80

2 ജയ മാതയ മകള 49

3 സജ െബനി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപി എ പി ഭരതാവ 64

2 ജിതിൻ േഗാപി മകന 29

3 ജിഷ േഗാപി മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബിക എം ഭാര് 71

2 ബിപിൻ േമാഹൻ െക മകന 44

3 ബിമൽ േമാഹൻ െക മകന 37
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 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില കലർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആൻ്റണി െക െജ

കാടനിലത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എളംകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഖിൽ ആൻ്റണി , , േബാധിപിച അേപക   എളംകളം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-08-2021  -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 -15270/ 2021 27-10-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളി െതക് വിേലജില പാലാരിവടം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ

്  േജാസഫ   പതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളി െതക്   വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബാബ േജാർജ് , , േബാധിപിച

അേപക   ഇടപളി െതക്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-07-1981 -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 -15279/ 2021 27-10-2021
 
 കണയനര താലകില   തകാകര േനാരത് വിേലജില േതവയൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വ

ി ഏലിയാസ  കഴിേവലിപറത വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തകാകര േനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഡാൻ ഏലിയാസ ,  ,

േബാധിപിച അേപക   തകാകര േനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിലി ആൻ്റണി ഭാര് 66

2 ആൻസിലി വിന മകള 41

3 അഖിൽ ആൻ്റണി മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാബ േജാർജ് മകന 67

2 ആലീസ  േജാർജ് ഭാര് 86

3 അമിണി  േജാർജ് മകള 69

4 ൈസമൺ  േജാർജ് മകന 62

5 വിൽമ  േജാർജ് മകള 57
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് 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 ൈലല ഏലിയാസ ഭാര് 60

2 എമൽ ഏലിയാസ മകന 32

3 ഡാൻ ഏലിയാസ മകന 20
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 5 -15287/ 2021 27-10-2021
 
 കണയനര താലകില   തകാകര േനാരത് വിേലജിലഞാലകം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ക

െ  കരീം   ആഞികാത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകാകര േനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഇജാസ അബൾ കരീം , ,

േബാധിപിച അേപക   തകാകര േനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2021 -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:എ 5 -14973/ 2021 27-10-2021
 
  കണയനര താലകില   നടമ വിേലജില നടമ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനകഷണൻ

മംഗളാലയം  പാലസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടമ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമാേദവി , , േബാധിപിച അേപക   നടമ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    14-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 5 -15483/ 2021 27-10-2021
 
 കണയനര താലകില   കണയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എ േജാസഫ  പടിലിതറ വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാജിത കരീം ഭാര് 54

2 ഇജാസ അബൾ കരീം മകന 28

3 ആഷിക് അബൾ കരീം മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമാേദവി ഭാര് 66

2 േശ്ത മകള 37
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കണയനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എൽസമ േജാസഫ , , േബാധിപിച അേപക   കണയനര വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2017 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര: എ 5 -15472 / 2021 27-10-2021
 
 കണയനര താലകില   മരട  വിേലജില കണനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ പി െക

ചകങതറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മരട  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അജയൻ , , േബാധിപിച അേപക   മരട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2012 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 5 -15473/ 2021 27-10-2021
 
 കണയനര താലകില   മരട വിേലജില മരട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബാസ എൻ പി  നികതി

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മരട  വിേലജില   പേരതനെറ മകള സമീര േബാസ , , േബാധിപിച അേപക   മരട  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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൽസമ േജാസഫ ഭാര് 62

2 േജാബി േജാസഫ മകന 38

3 ജിനി േജാസഫ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജയൻ മകന 46

2 പഷപ ഭാര് 71

3 ആശ മകള 43

4 ഷിബ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:എ 5 -15702/ 2021 27-10-2021
 
  കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില പനരനി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എൽ

അപകടൻ  കിഴകൻമറി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പണിതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അമ , , േബാധിപിച അേപക   പണിതറ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    14-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 5 -15694 -2021 27-10-2021
 
 കണയനര താലകില   കടമകടി വിേലജില േകാതാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എ േസവ്ർ

കറികൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടമകടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന െബനി േസവ്ർ , , േബാധിപിച അേപക   കടമകടി വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 5 -15695 / 2021 27-10-2021
 
 കണയനര താലകില   കടമകടി വിേലജില േകാതാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീലാമ േസവ്ർ

കറികൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടമകടി വിേലജില   പേരതയെട മകന െബനി േസവ്ർ , , േബാധിപിച അേപക   കടമകടി വിേലജ

1 ഇനിര പി ആർ ഭാര് 58

2 എൻ ബി സരഭി മകള 38

3 സമീര േബാസ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമ ഭാര് 67

2 അനില മകള 41

3 ആശ മകള 39

4 അമിളി മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െറനി ബാബ മകള 56

2 െബനി േസവ്ർ മകന 49
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 5 -15719/ 2021 21-10-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളി െതക് വിേലജില എളമകര േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപമകമാര

ി എ  ശീനിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇടപളി െതക്  വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ െക എ േഗാപിനാഥൻ , ,  േബാധിപിച

അേപക   ഇടപളി െതക്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2021 -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:എ 5 -15059/ 2021 27-10-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില തകണാർവടം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പീറർ

ഡിേകാത്  ,  േപാളി  ഡിേകാത്   കടവിൽ  വീടിൽ   എനവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എറണാകളം വിേലജില   പേരതരെട  മകന എേഡ്ർഡ

േപാൾ ഡിേകാത് , , േബാധിപിച അേപക   എറണാകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാളകൾ യഥാകമം   20-06-1996,  07-09-2017   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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െറനി ബാബ മകള 56

2 െബനി േസവ്ർ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക എ േഗാപിനാഥൻ സേഹാദരൻ 71

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എേഡ്ർഡ േപാൾ ഡിേകാത് മകന 66

2 േഡാറിസ െകാറയ മകള 64

3 െഷർലി േലാപസ മകള 62
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4 പീറർ ലിേയാ ഡിേകാത് മകന 57

5 ലിനറ് െമൻ്റസ മകള 55

6 ചാൾസ ൈസറസ ഡിേകാത് മകന 52

7 െബനിറ ഫർടൽ മകള 52
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-15831/2021 30-10-2021
 
 കനയനര താലകില   വാഴകാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞപൻ എൻ വി  കാകനാട

േദശത്  െനടായിേകാടത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴകാല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െസലി കഞപൻ േബാധിപിച അേപക

വാഴകാല  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2015  -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:എ5-15784/2021 30-10-2021
 
 കനയനര താലകില  എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വി േതാമസ  ഗിരി നഗർ േദശത്

പരിമണത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എളംകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആൻറണി വർഗീസ , ഗിരി നഗർ േദശത് പരിമണത് വീടിൽ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-03-2020 -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:എ5-15058/2021 21-10-2021
 
  കനയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ അംബാൾ  എന ആ

ർ സനരാംബാൾ  പണിതറ േദശത് പലൻേവലി  മഠം  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െസലി കഞപൻ ഭാര് 64

2 ബിന മകള 43

3 സിന മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആൻറണി വർഗീസ മകന 48

2 ആൻസി ആൻറണി മകള 45
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പണിതറ വിേലജില   പേരതയെട മകള സന് ആർ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-07-2021 -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. 

 
നമര:എ5-15860/2021 30-10-2021
 
 കനയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലിലി െബനി  പനമിളി നഗർ

േദശത്  പേളാേശരി   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എറണാകളം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െബനി ആൻറണി , , േബാധിപിച

അേപക   എറണാകളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2021 -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:എ5-15889/2021 30-10-2021
 
  കനയനര താലകില   മണകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാവിതി  പേതാട േദശത്

ഇലകണം  പറമിൽ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകനം വിേലജില   പേരതയെട മകള സിന സി , , േബാധിപിച അേപക

മണകനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-10-2014  -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 സന് ആർ മകള 43

2 ബിന് ആർ മകള 41

3 സിന്  രാഘവൻ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െബനി ആൻറണി ഭരതാവ 55

2 ലിയ െബനി മകള 27

3 ലിനിത െബനി മകള 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:എ5-15841/2021 30-10-2021
 
 കനയനര താലകില   തിരവാങളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജഷ പി ആർ  ഇരമനം േദശത

് േപാേടകാടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരവാങളം വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ രാധ  േബാധിപിച അേപക   തിരവാങളം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

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:എ5-15849/2021 30-10-2021
 
 കനയനര താലകില   കമളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ശാനകമാരി  കമളം േദശത്

തായങരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കമളം  വിേലജില   പേരതയെട മകന ടി െക ജയേദവ േബാധിപിച അേപക   കമളം  വിേലജ

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

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. 

 
നമര:എ5-15281/2021 30-10-2021
 
 കനയനര താലകില   തിരവാങളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ േബബി പി  തിരവാങളം

േദശത്   പാലാകാട്   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവാങളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബീന േബബി  േബാധിപിച അേപക

തിരവാങളം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-11-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

1 സിന സി ഭാര്യെട/ഭർതാവിെന സേഹാദരൻ 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ മാതാവ 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി െക ജയേദവ മകന 59

2 ടി െക രാജീവ മകന 56

3 ടി െക സജീവ മകന 52
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീന േബബി ഭാര് 59

2 േജാർജ് പി വി സേഹാദരൻ 66

3 േജാണി പി വി സേഹാദരൻ 61
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-15804/2021 30-10-2021
 
 കണയനര താലകില   തിരവാങളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലിയാമ േജകബ്  ഇരമനം

േദശത്  മാലായിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവാങളം വിേലജില   പേരതയെട മകള ഷീന ബാബ    േബാധിപിച അേപക

തിരവാങളം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021  -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:എ5-15777/2021 30-10-2021
 
 കണയനര താലകില   വാഴകാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലിലി പി വർഗീസ  ഇടപളി േദശത

് മലേമൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാഴകാല വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ എം വി േജാർജ്  േബാധിപിച അേപക   വാഴകാല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-04-2018  -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. 

 
നമര:എ5-15788/2021 30-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീന  സാബ മകള 64

2 െബറി കര്ൻ മകള 61

3 ഷീന ബാബ മകള 58

4 ഷീബ മകള 57

5 ഷിൻസി േജാർജ് മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം വി േജാർജ് ഭരതാവ 68

2 േസഹ േജാർജ് മകള 37

3 സചിൻ േജാർജ് മകന 32
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 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ ചനേസനൻ  എളംകളം േദശത

്  ജി  393   ശീനാരായൺ  വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    എളംകളം  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  നവീൻ  നാരായണൻ േസനൻ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-03-2021 -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:എ5-15797/2021 30-10-2021
 
 കണയനര താലകില   കാകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക ശിവരാമൻ കാകനാട

േദശത്  കണേങരി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാകനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രതമ ശിവറാം േബാധിപിച അേപക

കാകനാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-15737/2021 30-10-2021
 
 കണയനര താലകില എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാമ പി േമേനാൻ  കടവന േദശത്

28/250 കരിഷമ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  എളംകളം വിേലജില    േബാധിപിച അേപക  എളംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-1992 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട 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 എൻ രാജലകി ഭാര് 69

2 ശീേലഖ േസനൻ മകള 43

3 നവീൻ നാരായണൻ േസനൻ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതമ ശിവറാം ഭാര് 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:എ5-15910/2021 30-10-2021
 
 കണയനര താലകില   കമളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീകമാർ പി എസ  കമളം േദശത

് ശീപാദം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കമളം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന ശീകമാർ  േബാധിപിച അേപക   കമളം  വിേലജ

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

11-2020  -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. 

 
നമര:എ5-15890/2021 30-10-2021
 
  കനണയനര താലകില   നടമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസീദ െക പി   എരർ േദശത്

കിഴിഞാറതണിയിൽ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടമ വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ െക എം പകാശൻ  േബാധിപിച അേപക

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

ടിയാന    10-02-2021  -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:എ5-18319/2021 29-10-2021
 
 കണയനര താലകില   നടമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബിത ആനന്  നടമ  േദശത് ശീവിഹാ

ർ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നടമ വിേലജില   പേരതയെട മകള ശർമിഷ  ആനന്  േബാധിപിച അേപക   നടമ വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

1 ദിേനശ േമേനാൻ മകന 64

2 ലളിത േമേനാൻ മകള 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന ശീകമാർ ഭാര് 48

2 ശീറാം ശീകമാർ മകന 17

3 സേകശിനി മാതാവ 83

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക എം പകാശൻ പിതാവ 65
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 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശർമിഷ  ആനന് മകള 31
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