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NOTICE

 
(1)

 
നമര:എ5-14952/2021 07-09-2021
 
    കനയനര താലകില   മളവകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി  പി  ബാബ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മളവകാട വിേലജില   പവീൺ രാജ വി ബി  േവലതപറമിൽ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(2)

 
നമര:എ5-14402/2021  01-09-2021
 
    കനയനര താലകില   ആമൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ പി  െക  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആമൂര വിേലജില   േമാഹനൻ െക െക    കാരിയതടത

ിൽ വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക   ആമൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പവീൺ രാജ വി ബി മകന 39

2 പവിത വി ബി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനൻ െക െക ഭരതാവ 70

2 സനിൽ െക എം മകന 48

3 സജ മകള 44

4 ഷിജിേമാൻ െക എം മകന 42
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(3)

 
നമര:എ5-13699/2021 12-08-2021
 
   കനയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ പി േജാസഫ  എനയാളട

െ  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില   ആൻ്റണി ലികൺ ഇ െജ

ഇലവങൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-10-2007  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(4)

 
നമര:എ5-14687/2021  07-09-2021
 
   കനയനര താലകില   കാകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റംലത് പി ഐ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാകനാട വിേലജില   കഞ മഹമദ  പടനാടിൽ വീടിൽ   ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-04-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(5)

 
നമര:എ5-14341/2021 07-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  ലിലി േജാസഫ ഭാര് 75

2 ലിജി േജകബ മകള 44

3 ലിഫി ഇ െജ മകന 42

4 ആൻ്റണി ലികൺ ഇ െജ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞ മഹമദ ഭരതാവ 54

2 ഹബീബ ടി െക മകന 31

3 റൗഫൽ ടി െക മകന 27
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   കനയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷൻ എൽ  എനയാളട

െ  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പണിതറ വിേലജില   എസ േരണകേദവി   േരഖാ നിവാസ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(6)

 
നമര:എ5-14241/2021 01-09-2021
 
   കനയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ബാബ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എറണാകളം വിേലജില   േഡാ റഫീഖ മഹമദ  XL/979 വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ േരണകേദവി ഭാര് 64

2 േരഖ ജി മകള 43

3 േരഷമ ജി മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലഖാ ബാബ ഭാര് 85

2 േഡാ റഫീഖ മഹമദ മകന 63

3 വഹീദ യസഫ മകള 61

4 േസാഫിയ നൗഫൽ മകള 58
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