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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
:എ 5-15515/2021  20-09-2021
 
 കണയനര താലകില   കാകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാറകടി അമ   കാകനാട േദശത

് െകാപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാകനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന െക ബി േവണേഗാപാലൻ നായർ ,  കാകനാട േദശത്

െകാപറമിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കാകനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-01-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 5-15210/2021   20-09-2021
 
 കണയനര താലകില   വാഴകാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതകടി  തകാകര േദശത്

മാനാത് േതാപിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാഴകാല വിേലജില   പേരതയെട മകന അയബ എം ഐ , തകാകര േദശത് മാനാത് േതാപിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ബി േവണേഗാപാലൻ നായർ മകന 65

2 െക ബി വിജയൻ മകന 72

3 െപാനമ മകള 69

4 പങജാകി െക ബി മകള 59

5 കഷകമാർ െക എ (മരണെപട മകൻ
അരവിനാകൻെറ മകൻ )

പൗതൻ 47

6 ഇനകമാർ െക എ (  "
" )

പൗതൻ 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ േകായ മകന 64

2 ഹഫസ മകള 59

3 ൈലല ഇസയിൽ മകള 54
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:എ 5-14686/2021    07-09-2021
 
 കണയനര താലകില   കാകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ,പാറ േവലായധൻ

കാകനാട  േദശത്  വാണാചിറകൽ  വീടിൽ     എനിവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാകനാട വിേലജില   പേരതരെട പൗതൻ വി വി ശശി ,

കാകനാട േദശത് വാണാചിറകൽ വീടിൽ   ,  േബാധിപിച അേപക   കാകനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ   01-05-1968,8-1-2004 -ല

മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള  ഗവെണന്  ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില  ഈ  ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 5 -12639/2021   05-08-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േലാനൻ  എറണാകളം േദശത്

മലേമൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എറണാകളം വിേലജില   പേരതനെറ പൗതൻ മരണെപട മകൻ എം എൽ േജാർജിൻെറ മകൻ

ജിേയാ േജാർജ ,  എറണാകളം േദശത് മലേമൽ വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   എറണാകളം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-1943 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

4 അയബ എം ഐ മകന 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി വി തങപൻ മകന 72

2 വി വി തമി മകന 69

3 സരജ വി പി (മരണെപട മകൻ പഷൻെറ
മകൻ )

പൗതൻ 33

4 സജിത് വി പി ( "                 "
)

പൗതൻ 28

5 വി വി ശശി മകന 58

6 സേരനൻ െക എം (മരണെപട മകൾ
ഗൗരിയെട മകൻ )

പൗതൻ 59

7 കഞേമാൻ െക എം (   "    "         ) പൗതൻ 54

8 െക എം സധീഷ (   "         "      ) പൗതൻ 50

9 സശീല മണി  (     "        "      മകൾ )പൗതി 59

10 ശീേദവി പിൻസ (       "        "       ) പൗതി 47

11 േശാഭ ഷാജഹാൻ (     "                "
)

പൗതി 57

12 ശാരദ മകള 74

13 സാവിതി മകള 65

14 ഭാരതി വിശ്ംഭരൻ മകള 70

15 ഓമന മരളീധരൻ മകള 61
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ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 5- 14937/2021  23-09-2021
 
  കണയനര താലകില   േചരാെനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം  വി  മണികണൻ  വ

ടതല േദശത്  കീരമിളി  വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചരാെനൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന െക എം മധ , വടതല േദശത്

കീരമിളി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േചരാെനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടത

തി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-07-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 5-15415/2021   15-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാണ എം ജി (മരണെപട മകൻ എം
എൽ േജാർജിൻെറമകൻ )

പൗതൻ 55

2 േജകബ എം ജി ( "                "     ) പൗതൻ 51

3 ജിേയാ േജാർജ (       "         "
)

പൗതൻ 47

4 മിനിേമാൾ േജാർജ (മരണെപട മകൾ
േമരി േജാർജൻെറ മകൾ )

പൗതി 56

5 ൈഷനി േജാർജ (   "                    "
)

പൗതി 54

6 ജസിൻ പി േജാർജ (   "         "
മകൻ )

പൗതൻ 52

7 ബിനേമാൾ േജാർജ (   "          "
മകൾ )

പൗതി 48

8 ജിമി േപാൾ (മരണെപട മകൾ ടീസ
പൗേലാസൻെറ മകൾ )

പൗതി 55

9 േറായ സി പി (     "          "
മകൻ )

പൗതൻ 58

10 വൽസ േജാസ (      "            "
മകൾ )

പൗതി 63

11 േമഴസി സണി (    "          "       "
)

പൗതി 61

12 ൈഷനി േഡവിസ (       "             "
)

പൗതി 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക എം മധ മകന 42

2 പി പി മണി ഭാര് 69
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 കണയനര താലകില  മരട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇേടാ െകാചണി  െനടർ േദശത് മടത

ു പറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  മരട വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഇനിരാമണി എം െക , െനടർ േദശത് മടത പറമിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-01-1986 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5 -13682/2021   07-09-2021
 
  കണയനര താലകില   േചരാെനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിതമ   േചരാെനൂർ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിരാമണി മകള 65

2 മേഹശ്രി (മരണെപട മകൻ
ഗംഗാധരൻെറ മകൾ )

പൗതി 45

3 ൈഷജ ((മരണെപടെകാചമകൻ
ഉണികഷൻെറ ഭാര് )

മകെന ഭാര് 45

4 രാേജശ്രി (   "               "
മകൾ )

പൗതി 18

5 സംഗേമശൻ (മരണെപട മകൻ
അംബാസധൻെറ മകൻ )

പൗതൻ 50

6 ധനഞയൻ  (       "               "
)

പൗതി 48

7 ശീകല (   "                    "   മകൾ ) പൗതി 45

8 രാധ (      "                "   " ) പൗതി 46

9 അംബജാകി  (മരണെപട മകൻ
െകാചനാരായണൻെറ ഭാര് )

മകെന ഭാര് 76

10 സമംഗല എം െക (     "              "
മകൾ )

പൗതി 62

11 സനിത എം െക (     "          "   ) പൗതി 53

12 സദർശിനി എം െക (    "         "    ) പൗതി 52

13 ലത സനിൽ  (     "               "    ) പൗതി 47

14 രജനി എം െക (    "            "   ) പൗതി 46

15 മായ എം െക  (   "       "        ) പൗതി 45

16 ശരവണൻ (    "           "     മകൻ ) പൗതൻ 44

17 പങ (മരണെപട മകൻ അരവിനൻെറ
ഭാര് )`

മകെന ഭാര് 70

18 സാബ (    "       "      മകൻ ) പൗതൻ 50

19 ബിന (      "           " മകൾ ) പൗതി 47

20 സിന (    "              " പൗതി 45

21 സജീവൻ (    "           "     മകൻ ) പൗതൻ 42
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േദശത് വലിയവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചരാെനൂര വിേലജില   പേരതയെട മകന െകാചമകാർ ,  േചരാെനൂർ േദശത് വലിയവീട

ടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േചരാെനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരട

ും  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-04-1985  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െകാചമകാർ മകന 76

2 ഐഷ െകാചമഹമദ (മരണെപട മകൻ
െകാചമഹമദിൻെറ ഭാര് )

മകെന ഭാര് 75

3 കഞ മസ (    "                "
മകൻ )

പൗതൻ 57

4 വി െക ൈസനബ (     "      "
മകൾ )

പൗതി 55

5 കദീജ ബീവി (              "    "        " ) പൗതി 48

6 ജമീല ( "                     "       ) പൗതി 43

7 സനിൽദത് വി െക ("             "  മകൻ
)

പൗതൻ 40

8 മസ െക എ (മരണെപട മകൾ
ബീപാതവിൻെറ മകൻ )

പൗതൻ 70

9 ബാവ െക എ (   "               "      ) പൗതൻ 68

10 ഇബാഹിം (   "             "             ) പൗതൻ 62

11 കഞമഹമദ െക എ (  "           "
)

പൗതൻ 62

12 ഐഷ (    "               " മകൾ ) പൗതി 60

13 ജമീല െക എ (    "         "    ) പൗതി 56

14 അബൾ കരീം െക എ ( "      "   മകൻ )പൗതൻ 54

15 അഷറഫ  െക എ (    "       "     ) പൗതൻ 52

16 കദീജ െക എ (    "       " മകൾ ) പൗതി 50

17 പാതമ മസഫ (മരണെപട മകൻ
മസഫയെട ഭാര് )

മകെന ഭാര് 65

18 ആരിഫ ടി എം (      "       "        മകൾ
)

പൗതി 50

19 മസഫ മസ (     "     "    മകൻ ) പൗതൻ 45

20 ബഷറ (    "         "      മകൾ ) പൗതി 39

21 സഹറ (മരണെപട മകൻ അബ
റഹിമാൻെറ ഭാര് )

മകെന ഭാര് 66

22 ബീവി കഞ (       "     "   മകൾ ) പൗതി 39

23 മൻസർ ടി എ (    "        "  മകൻ ) പൗതൻ 28
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
:എ5-13023/2021     07-09-2021
 
 കണയനര താലകില   കടമകടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഞലി റാേഫൽ  േചനർ േദശത

് പണാരപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടമകടി വിേലജില   പേരതയെട മകന പി ആർ േജാർജ , േചനർ േദശത് പണാരപറമിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-12-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി വൽസമ @ വത പീറർ മകള 72

2 പി ആർ േജാർജ മകന 60

3 ജാസിൻ @ കർമലി ജാസിൻ മകള 50

4 ഒ െജ കീറസ (മരണെപട മകൾ
എലിസബതിൻെറ ഭർതാവ )

മകളെട ഭർതാവ 71

5 െഡസൻ (        "           "
മകൻ )

പൗതൻ 41

6 ടീസ െഡൽഷ (    "           "    മകൾ
)

പൗതി 42

7 ആൻ്റണി റേഫൽ (മരണെപട മകൻ
േജാസഫ അലകിെൻറ  മകൻ )

പൗതൻ 34

8 െക എം അഗസിൻ (മരണെപട മകൾ
േമാളി പി ആർ െൻറ ഭർതാവ )

മകളെട ഭർതാവ 62

9 ദീപക െക അഗസിൻ (      "      "
മകൻ )

പൗതൻ 30

10 രപക െക അഗസിൻ (       "        "  "
)

പൗതൻ 21
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
:എ5-14824/2021 18-10-2021
 
  കനയനര താലകില    േചരാെനൂര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േതസ്ാേദവസി   േചര

ാനൂർ േദശത് േകാലാതറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചരാെനൂര വിേലജില   പേരതയെട മകന െക ഡി തേദവസ , േചരാനൂർ േദ

ശത് േകാലാതറ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േചരാെനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാ

രണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-12-2008  -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ഡി തേദവസ മകന 50

2 െക ഡി േജാസഫ മകന 64

3 േലാറൻസ െക ഡി മകന 63

4 പീറർ എം െജ (മരണെപട മകൾ
േഫാറിയെട ഭർതാവ)

മകളെട ഭർതാവ 64

5 റിയ വിപിൻ ( ടി മകൾ ) പൗതി 36

6 റിതിൻ പീറർ (ടി മകൻ ) പൗതൻ 33

7 േമരി േജാസഫ മകള 56

8 െജയിംസ െക ഡി മകന 49

9 േസാഫിയ െതറേനാൾഡ മകള 43
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
:എ5-15220/2021 10-09-2021
 
  കനയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ആർ കണയനർ

താലകിൽ ഇടപളി സൗത് വിേലജിൽ  പാലാരിവടം േദശത് െക ആർ ഹരിഹരൻ  തങ വിഹാർ, െനടായിേകാടത്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ആർ സരസ്തി  േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിസൗത്  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2007 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-13007/2021 17-09-2021
 
 കനയനര താലകില   േചരാെനൂര വിേലജില  േചരാനൂർ േദശത് താമസിചവരെവ   അനരിചേപായ  എ രാ

മചന ഭട്,   ആശാരി പറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന പശാന് ആർ ഭട്  േബാധിപിച അേപക   േചരാെനൂര വിേല

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

23-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-15636/2021 17-09-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില പനിരനി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബഹാം എം

െക,  മാമടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്     ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർ സരസ്തി ഭാര് 75

2 രഘപതി ഹരി മകന 45

3 േഹമ അരണാചലം മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പശാന് ആർ ഭട് മകന 41

2 ഗീത ആർ ഭട് ഭാര് 67
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പണിതറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനൽ എബഹാം േബാധിപിച അേപക   പണിതറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  18-01-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-13484/2021 17-09-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇളംകളം വിേലജില കലർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ സാദിഖ അല

ി വി എം, വടേക വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ഹസീന സാദിഖ  േബാധിപിച അേപക   ഇളംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതിവന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൻ  29-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-13436/2021 17-09-2021
 
 കണയനര താലകില   തകാകരേനാരത് വിേലജില ഞാലകം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിസില

ി  ചാണി,   ഉണിയാപേശരിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭരതാവ വർഗീസ ചാണി  േബാധിപിച അേപക   തകാകരേനാരത്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതിവന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന  29-07-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല എബഹാം ഭാര് 61

2 സനൽ എബഹാം മകന 39

3 ഷാലി എബഹാം മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹസീന സാദിഖ ഭാര് 51

2 ലസ മഹമദ സാദിഖ മകള 31

3 നസല മഹമദ സാദിഖ മകള 29

4 സൽന മഹമദ സാദിഖ മകള 24

5 ആരിഫ വി എം സേഹാദരി 73

6 ഐഷാബി സേഹാദരി 70

7 മറിയാബി വി എം സേഹാദരി 67

8 മഹമദ അബൾ നസിർ സേഹാദരൻ 64
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-13795/2021 17-09-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില െപരമാനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി

'അമ,   39/4058എ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മരണെപട സേഹാദരി ഭാർഗവി അമയെട  മകന ഉണികഷേമേനാൻ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  31-01-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-13796/2021 17-09-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില െപരമാനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീനാകി

അമാൾ,   39/4058എ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മരണെപട മകൾ ഭാർഗവി  അമയെട മകൻ ഉണികഷേമേനാൻ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-03-1996 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വർഗീസ ചാണി ഭരതാവ 71

2 അന ചാണി മകള 45

3 സന റിറ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉണികഷേമേനാൻ (മരണെപട
സേഹാദരി ഭാർഗവി അമയെട

മകന 66

2 ജയശങർ േമേനാൻ  (മരണെപട
സേഹാദരി ഭാർഗവി അമയെട

മകന 65

3 മാധവി േമേനാൻ (മരണെപട
സേഹാദരി ഭാർഗവി അമയെട

മകള 63

4 ലളിത േമേനാൻ (മരണെപട
സേഹാദരി ഭാർഗവി അമയെട

മകള 59

5 ഗീത േമേനാൻ (മരണെപട സേഹാദരി
ഭാർഗവി അമയെട

മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1 ഉണികഷേമേനാൻ (മരണെപട മകൾ
ഭാർഗവി അമയെട മകൻ )

പൗതൻ 66

2 ജയശങർ േമേനാൻ (മരണെപട മകൾ
ഭാർഗവി അമയെട മകൻ )

പൗതൻ 65

3 മാധവി എൻ േമേനാൻ (മരണെപട മകൾ
ഭാർഗവി അമയെട മകൾ  )

പൗതി 63

4 ലളിത േമേനാൻ (മരണെപട മകൾ
ഭാർഗവി അമയെട മകൾ  )

പൗതി 59

5 ഗീ(മരണെപട മകൾ ഭാർഗവി അമയെട
മകൾ  )ത േമേനാൻ

പൗതി 55

26th October 2021Revenue Department9273
____________________________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2021


		2021-10-26T12:45:17+0530
	Salim A




