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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-6321/2021 16-04-2021
 
  കണയനര താലകില   എറണാകളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി  സേരനനാഥൻ

തകണാർവടം  േദശത് േകാമാറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എറണാകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വി  വി  േപമചനിക, േബാധിപിച

അേപക   എറണാകളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2020 -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:എ5-16983/2021 07-10-2021
 
 കണയനര താലകില   നടമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ പി ഡി  എരർ  േദശത്

പറസാത്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നടമ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈശലജ ടി െക േബാധിപിച അേപക   നടമ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-03-2018 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി വി േപമചനിക ഭാര് 73

2 സജിത് െക എസ മകന 52

3 നിഷ െക എസ മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈശലജ ടി െക ഭാര് 73

2 േസാന പി ആർ മകള 46

3 രഹന  പി ആർ മകള 43
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-15730/2021 01-10-2021
 
  കണയനര താലകില   തകാകരേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം െക എം

വേടകനം േദശത് െകാറമനകാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകാകരേനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ മകള സനിത െക ഇ  േബാധിപിച

അേപക   തകാകരേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-13572/2021 07-10-2021
 
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഡാകർ എം ജി േജാസഫ

തകണാർവടം േദശത് മലപറമിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എറണാകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക ഇ ജറിസ േബാധിപിച അേപക

എറണാകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിത െക ഇ (ആദ് ഭാര് സൈബദയിൽ ഉള മകൾ) മകള 37

2 നിഷ െക ഇ (ആദ് ഭാര് സൈബദയിൽ ഉള മകൾ) മകള 36

3 സകീനാബി (രണാം ഭാര്) ഭാര് 55

4 സൈബദ സേഹാദരി 62

5 ജമീല സേഹാദരി 60

6 അബദൾ സലാം സേഹാദരൻ 56

7 ൈലല സേഹാദരി 58

8 റംലത് സേഹാദരി 54

9 സഫിയ സേഹാദരി 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ഇ ജറിസ ഭാര് 67

16th November 2021Revenue Department12251
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2 എം െജ േജാർജ അരൺ മകന 40
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 5-14508/2021    12-10-2021
 
 കണയനര താലകില   മളവകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപിനാഥൻ െക എസ  പറമകാട

 േദശത്  ,െകാചതറ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മളവകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീജിത് െക ജി , പറമകാട  േദശത്

,െകാചതറ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മളവകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-12-2016 -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:എ 5-14532/2021    12-10-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ േതർ  എം  െജ    പനരനി

േദശത് െവളകലങൾ ,പയർ േഹാം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പണിതറ വിേലജില   പേരതയെട മകള റബി േജാസഫ , പനരനി േദശത്

െവളകലങൾ ,പയർ േഹാം , േബാധിപിച അേപക   പണിതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 5-14483/ 2021   12-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകമാർ െക ജി മകന 40

2 ശീല െക ജി മകള 39

3 ശീജിത് െക ജി മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഡവിഡ േജാസഫ വി മകന 53

2 േതാമസ േജാസഫ വി മകന 51

3 റബി േജാസഫ മകള 47

4 റീബ വി െക മകള 40
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 കണയനര താലകില   തകാകരേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ  എൽ  ലിേയാൺസ

 ഞാലകം േദശത് ,െനടംപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകാകരേനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന േമരി ലിേയാൺസ , ഞാലകം

േദശത് ,െനടംപറമിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   തകാകരേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-10-2017 -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:എ 5-14537/2021    12-10-2021
 
 കണയനര താലകില   മളവകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനണി  കഴേവലി  േപാഞികര

േദശത്  ,കഴേവലി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മളവകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈഡനി  ആനണി , േപാഞികര

േദശത് ,കഴേവലി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മളവകാട 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 അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-14554/ 2021    12-10-2021
 
 കണയനര താലകില   വാഴകാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി  ദാസൻ  തകാകര േദശത

് മണയൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാഴകാല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി , തകാകര േദശത് മണയൽ വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനി ലിേയാൺസ ഭാര് 80

2 േജാൺ റിലറ് മകന 60

3 എലിസബത് മകള 58

4 കാമിലസ എൻ എൽ മകന 53

5 വിക ടർ  മാകൺ  എൻ എൽ മകന 48

6 ജഡ സൺ എൻ  എൽ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൽസി ആനണി ഭാര് 65

2 െഡയസി ആനണി മകള 43

3 ൈഡനി  ആനണി മകന 40
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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 5-13791/2021      07-10-2021
 
  കണയനര താലകില   േചരാനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനേശഖരൻ  വടതല േദശ

ത്  ,മഠതിപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചരാനൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഭിലാഷ ചനൻ , വടതല േദശത്

,മഠതിപറമിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക  േചരാനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടത

തി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-11-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 5-13598/ 2021  07-10-2021
 
  കണയനര താലകില  േചരാനൂരവിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി  േഗാപാലൻ  വടതല േദശ

ത് ,ജയറാം നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചരാനൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മരകൻ ജി , വടതല േദശത് ,ജയറാം നിവാസിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   േചരാനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മ

രണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-04-2021  -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:എ 5-13534/2021    07-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി ഭാര് 54

2 ഡാരി ദാസ മകള 25

3 േജാസഫ ദാസ മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഭിലാഷ ചനൻ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െചലമാൾ @ െസൽവി ഭാര് 60

2 മരകൻ ജി മകന 35

3 ജയറാം വി ജി മകന 30
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 കണയനര താലകില   തകാകരേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ പളിയാൻ  വടേകാട

േദശത്  ,കാവങൽ  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകാകരേനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാനകി , വടേകാട  േദശത്

,കാവങൽ വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക   തകാകരേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 5-13816/2021    07-10-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സതീശൻ  എളമകര

േദശത്  ൈതപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ സതീശൻ , എളമകര േദശത്

ൈതപറമിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിെസൗത് 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 അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി ഭാര് 69

2 സജീവ മകന 43

3 രാേജഷ മകന 39

4 ൈഷനി രാജീവ (മരണെപട മകൻ രാജീവിെന ഭാര് ) മകെന ഭാര് 42

5 അപർണ െക ആർ (മരണെപട മകൻ രാജീവിെന മകൾ  ) പൗതി 17

6 അനപമ രാജീവ (മരണെപട മകൻ രാജീവിെന മകൾ  ) പൗതി 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ സതീശൻ ഭാര് 54

2 രാഹൽ ടി എസ മകന 30

3 രാജീവ ടി എസ മകന 28

4 രാധ മാതാവ 72
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Ernakulam District
 

Kanayannur Taluk
 

NOTICE
 
 
                                                                 
നമര:എ 5-13836/2021    07-10-2021
 കണയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എൻ േമാഹന കമാരി

എളമകര േദശത് മഞനാട്  ഭവൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ എം ഡി രാധാകഷൻ നായർ ,

എളമകര േദശത് മഞനാട്  ഭവൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-04-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
                                                                 
നമര:എ 5 -15796/2021   30-09-2021
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി കഷ േമേനാൻ  കരിത

ല േദശത് കാഞിങാട്   വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    എറണാകളം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന െക മധ ,  കരിതല േദശത്

കാഞിങാട്  വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക   എറണാകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം ഡി രാധാകഷൻ നായർ ഭരതാവ 70

2 അരൺ മഞനാട്  രാധാകഷൻ നായർ മകന 39

3 വരൺ എം ആർ മകന 36

4 ഹരി എം ആർ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ബാലമരളി മകന 56

2 െക മധ മകന 53

3 െക മാധരി മകള 50

4 സരസ്തി അമ ഭാര് 71
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നമര:എ 5-13908/2021    07-10-2021
  കണയനര താലകില   േചരാനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േലാറൻസ് ആൻ്റണി  വ

ടതല േദശത്  കീരംപിളി  വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചരാനൂര വിേലജില   പേരതയെട മകന ആൻ്റണി േപാൾ െക എ , വടതല

േദശത് കീരംപിളി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േചരാനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാ

രണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആൻ്റണി േജാസ ഭരതാവ 86

2 പീറർ അലൻ െക എ മകന 50

3 േജാസഫ ആൽബർട് മകന 51

4 മരിയ  െതേരസ  െക എ മകള 49

5 ആഗസ െജറി െക എ മകള 47

6 ആൻ്റണി േപാൾ െക എ മകന 43

12258 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



നമര:എ 5-13840/2021     07-10-2021
 കണയനര താലകില   മരട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗേണഷ േമേനാൻ  അഷമി  കണനർ

േദശത് ,14/243,നിലയ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മരട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സീമ ഗേണഷ േമേനാൻ , കണനർ േദശത് ,14/243,നിലയ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2021 -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 5-13592/2021    07-10-2021
  കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ വികമൻ പിള

കരിതല  േദശത് െറയിൽേവ ക്ാർേടഴസ 108  ബി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    എറണാകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സിന

വിശ്നാഥൻ നായർ , കരിതല  േദശത് െറയിൽേവ ക്ാർേടഴസ 108  ബി  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   എറണാകളം

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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീമ ഗേണഷ േമേനാൻ ഭാര് 48

2 നന ഗേണഷ േമേനാൻ മകന 24

3 നവീൻ ഗേണഷ േമേനാൻ മകന 17

4 ഇനിര േമേനാൻ മാതാവ 79

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന വിശ്നാഥൻ നായർ ഭാര് 30

2 സിദാർത  എസ  പിള മകന 5
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Ernakulam District
 

Kanayannur Taluk
 

NOTICE
 
 
                                                                 
നമര:എ 5-13999/2021    07-10-2021
 കയനര താലകില   എളംകളം   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിജിേമാൻ ശങർ  കടവന േദശത

് ,സംഗീത (സൗപർണിക ,കടവന ) വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  എളംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീജ ജി , കടവന േദശത് ,സംഗീത

(സൗപർണിക ,കടവന ) വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   എളംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
                                                                 
നമര:എ 5-13998/2021    07-10-2021
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എം േജാസഫ  പനരനി േദശത

് പകാടചാലിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പണിതറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ലിൻസൻ , പനരനി േദശത് പകാടചാലിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജ ജി ഭാര് 37

2 ഗൗതം കഷ മകന 11

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിറി മകള 46

2 ലിൻസൻ മകന 41
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നമര:എ 5-13665/2021    07-10-2021
  കനയനര താലകില   മരട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എസ  മനിനൻ  മരട േദശത്

മാടതിങൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മരട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േരഖ െക ബി , മരട േദശത് മാടതിങൽ വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2021  -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 5-13819/2021    07-10-2021
 കണയനര താലകില   എളംകളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ പി ഐ  കലർ േദശത്

ഹസീന  മൻസിൽ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എളംകളം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിജാസ പി എം , കലർ േദശത് ഹസീന

മൻസിൽ  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക എളംകളം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരഖ െക ബി ഭാര് 69

2 ശരത കമാർ എം എം മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റൗഷത് ഭാര് 53

2 ഷമീം പി എം മകന 36

3 ഷിജാസ പി എം മകന 33

4 േമാന പി എം മകള 29

16th November 2021Revenue Department12261
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Ernakulam District
 

Kanayannur Taluk
 

NOTICE
 
 
                                                                 
നമര:എ 5-13658/2021   07-10-2021
 കണയനര താലകില   എളംകളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ സി േസവ്ർ  കലർ േദശത്

,അതിപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എളംകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാമൻ  േസവ്ർ , കലർ േദശത് ,അതിപറമിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2013 -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 5-13949/2021    05-10-2021
 കണയനര താലകില എളംകളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണ എ  പനമിളി നഗർ േദശത്

LIG 859  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി എളംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് യമനേദവി െക എസ , പനമിളി നഗർ േദശത്  LIG 859

വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   എളംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-05-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൽസി േസവ്ർ ഭാര് 73

2 േജാമാൻ  േസവ്ർ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യമനേദവി െക എസ ഭാര് 51
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നമര:എ 5-13504/2021    07-10-2021
 കണയനര താലകില  എളംകളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീവതൻ െക എം  കടവന േദശത

്  ,VNRA-72,ശീവിഹാർ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    എളംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രഞജിനി െക പി , കടവന േദശത്

,VNRA-72,ശീവിഹാർ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക    എളംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഞജിനി െക പി ഭാര് 64

2 ശീപിയ സിജ മകള 35

3 ശീചിത എസ മകള 31
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Ernakulam District
 

Kanayannur Taluk
 

NOTICE
 
 
                                                                 
നമര:എ5-13539/2021     07-10-2021
 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം വി േജാസഫ  തകണാർവട

ം  േദശത്  ,മഴവേഞരി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എറണാകളം വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ  സേഹാദരൻ എം വി മാതയ ,

തകണാർവടം േദശത് ,മഴവേഞരി  വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   എറണാകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-2021  -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:എ 5-14519/2021    12-10-2021
 കണയനര താലകില   മണകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറാണി  ഉദയംേപരർ േദശത്

,െനടായിേകാടത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകനം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അമൽ േറാണി , ഉദയംേപരർ േദശത്

,െനടായിേകാടത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മണകനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എലിസബത് എം വർകി സേഹാദരി 70

2 എം വി മാതയ സേഹാദരൻ 67

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസാണി േറാണി ഭാര് 59

2 അമൽ േറാണി മകന 32

3 അഖിൽ േറാണി മകന 31
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നമര:എ5-14496/2021     07-10-2021
 കണയനര താലകില   തകാകരേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എം അലികഞ്

ഞാലകം േദശത് ,കരേവലിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകാകരേനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റാഷിതാ അലികഞ്  ,

ഞാലകം േദശത് ,കരേവലിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   തകാകരേനാരത് 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റാഷിതാ അലികഞ് ഭാര് 48

2 അംജത  യാസിൻ െക എ മകള 21

3 അജമൽ േറാഷൻ െക എ മകന 19

4 അംറിൻ ഫാതിമ െക എ മകള 12
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Ernakulam District
 

Kanayannur Taluk
 

NOTICE
 
 
                                                                 
നമര:എ 5-13931/2021    07-10-2021
 കണയനര താലകില   കമളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ  കമളം േദശത് ,ചിറകൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവാദ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കമളം േദശത് ,ചിറകൽ വീടിൽ  കമളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൾ ലതീഫ , കമളം

േദശത് ,ചിറകൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക    കമളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-02-2005  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
                                                                 
നമര:എ 5-13853/2021    07-10-2021
 കണയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി പി സധാകരൻ  പാലാരിവട

ം  േദശത്  ,ചാതങാട്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിബിൻ ചാതങാട സധാകരൻ ,

പാലാരിവടം േദശത് ,ചാതങാട് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറ ഭാര് 78

2 സൈബദ മകള 60

3 മഹമദ അഷറഫ സി എച് മകന 56

4 അബൾ ലതീഫ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ  സധാകരൻ ഭാര് 62

2 വിബിൻ ചാതങാട സധാകരൻ മകന 41

3 ടിബിൻ സി എസ മകന 38
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നമര:എ 5-13618/2021    07-10-2021
 കണയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  `നൗഫൽ  െചണല  േദശത്

,െനടംേതാടങൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സജീന, െചണല  േദശത്

,െനടംേതാടങൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിെസൗത് 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 അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജീന ഭാര് 32

2 ഫാതിമത് സഫ എൻ  എൻ മകള 15

3 സന ഫാതിമ എൻ എൻ മകള 13
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Ernakulam District
 

Kanayannur Taluk
 

NOTICE
 
 
                                                                 
നമര:എ 5-13571/2021    07-10-2021
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാതി േബാസ നരസിംഹ അയർ

പാലാരിവടം  േദശത് ഫളാറ്  നമർ 7ബി   ഫാൽകൺ ൈഹറസിൽ       എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പണിതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േപമ

േബാസ , പാലാരിവടം േദശത് ഫളാറ് നമർ 7ബി  ഫാൽകൺ ൈഹറസിൽ      , േബാധിപിച അേപക   പണിതറ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    13-05-2020  -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 5-13950/ 2021    07-10-2021
 കണയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ എം ഹനീഫ  എളമകര

േദശത് േദവസ്ം  പറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െഷരീഫ ബീവി , എളമകര േദശത്

േദവസ്ം പറമിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമ േബാസ ഭാര് 72

2 നിതിൻ േബാസ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഷരീഫ ബീവി ഭാര് 53

2 കലാം എ മകന 34

3 മഹമദ ഹാഷിം മകന 32

4 പമ മാതാവ 79
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നമര:എ 5-13622/2021    07-10-2021
 കണയനര താലകില   തകാകരേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺസൺ കാർെഡസ

 വടേകാട േദശത് മലേവലിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകാകരേനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന െജൻസൺ കാർെഡസ ,

വടേകാട േദശത് മലേവലിയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   തകാകരേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമ േജാൺസൺ ഭാര് 61

2 െജയസൺ കാർഡസ മകന 40

3 െജൻസൺ കാർെഡസ മകന 38
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Ernakulam District
 

Kanayannur Taluk
 

NOTICE
 
 
                                                                 
നമര:എ 5-14289/2021    07-10-2021
 കണയനര താലകില   നടമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാജ കമാർ  എരർ േദശത് ,നല

പറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നടമ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സസമി ടി  എസ , എരർ േദശത് ,നല പറമിൽ വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   നടമ 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 5-13940/2021    07-10-2021
 ക യനര താലകില  എളംകളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി െക ശാനകമാരി  പനമിളി നഗർ

േദശത്  ,മേതടത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി എളംകളം വിേലജില   പേരതയെട മകന എം എസ  രാേകഷ , പനമിളി നഗർ

േദശത് ,മേതടത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക എളംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സസമി ടി എസ ഭാര് 35

2 അർമാൻ എം  (ആദ് ഭാര് സജീന യിലള മകൻ ) മകന 9

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം എൻ സകമാരൻ ഭരതാവ 80

2 എം എസ  രാേകഷ മകന 50

3 എം എസ  േറാഷൻ മകന 49

4 എം എസ  േറാഷ നി മകള 47
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Ernakulam District
 

Kanayannur Taluk
 

NOTICE
 
 
                                                                 
നമര:എ 5-13596/2021    07-10-2021
 കണയനര താലകില  എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ  േഗാപാലകഷ േമേനാൻ  കല

ർ േദശത് െനലികാപിളിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എളംകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഇനിരാേദവി സി ജി , കലർ േദശത്

െനലികാപിളിൽ  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   എളംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-11-2000  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി സി ജി മകള 71

2 ലീല സി ജി മകള 65

3 ബാലകഷൻ സി ജി മകന 63

4 രാധാകഷൻ സി ജി മകന 60

5 േമാഹൻകമാർ സി ജി മകന 55

6 ഇനിരാേദവി സി ജി മകള 49

7 േഗാപിക (മരണെപട മകൾ പതിനി യെട മകൾ ) പൗതി 42

8 ഗിരീഷ  (മരണെപട മകൾ പതിനി യെട മകൻ  ) പൗതൻ 38
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നമര:എ 5-13833/2021    07-10-2021
 കണയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസഫ പി പി  എളമകര

േദശത്  ,പീടിേയകൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എൻ  എച്  സഹറ , എളമകര

േദശത് ,പീടിേയകൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-04-2018 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ  എച്  സഹറ ഭാര് 56

2 മഹമദ ഫാരിസ പി എം മകന 28

3 ൈഫസാന മസതഫ മകള 26

4 ഫാസിൽ പി എം മകന 25
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-14988/2021 20-10-2021
 
 കനയനര താലകില   ഇടപളി െസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസലിൻ േജാസഫ  െവണ

ല  േദശം  െവടമിളിൽ   വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ വി സി േജാസഫ , െവണല

േദശം െവടമിളിൽ  വീട , േബാധിപിച അേപക   ഇടപളി െസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-03-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-14976/2021 20-10-2021
 
  കണയനര താലകില   ആമൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻപിള  കാഞിരമറം

േദശം  പീടികപറമിൽ   വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആമൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനിൽകമാർ ടി ആർ , കാഞിരമറം

േദശം പീടികപറമിൽ  വീട , േബാധിപിച അേപക   ആമൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-07-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-14983/2021 20-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി സി േജാസഫ ഭരതാവ 73

2 സിേജാ േമരി മകള 42

3 സിന േജാൺ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിർമലാ േദവി മകള 65

2 വനജാേദവി മകള 63

3 ഗിരിജ മകള 61

4 അനിൽകമാർ  ടി ആർ ` മകന 59

5 വിേനാദ കമാർ മകന 57
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  കനയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വതമ േജാൺ  കലർ േദശം

വയലിൽ വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എളംകളം വിേലജില   പേരതയെട മകന േജാൺ ജാൻസി , കലർ േദശം വയലിൽ വീട , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-14975/2021 20-10-2021
 
  കനയനര താലകില   ആമൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമ  കാഞിരമറം  േദശം

പീടികപറമിൽ വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആമൂര വിേലജില   പേരതയെട മകന അനിൽകമാർ ടി ആർ , കാഞിരമറം േദശം പീടികപറമ

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

ും  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2019  -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:എ5-14202/2021 20-10-2021
 
  കണയനർ   താലകില    േചരാെനൂര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഔേസാ   വടതല

േദശം ഉഴനംകാട വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചരാെനൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന യ ഒ ൈസമൺ , വടതല േദശം ഉഴനംകാട വീട  ,

േബാധിപിച അേപക   േചരാെനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മ

രണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-09-1987  -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 േജാൺ ജാൻസി മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിർമലാേദവി മകള 65

2 വനജാേദവി മകള 63

3 ഗിരിജ മകള 61

4 അനിൽകമാർ മകന 59

5 വിേനാദ കമാർ മകന 57
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-15269/2021 21-10-2021
 
 കണയനർ താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാണി േജാർജ് , മറിയം േജാർജ്

 കടവന േദശം  കരിശിങൽ വീട   എനിവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എളംകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന െക ജി എബഹാം , കടവന േദശം

കരിശിങൽ വീട , േബാധിപിച അേപക  എളംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-11-1988 -ലം ടിയാൾ 28-8-1996-ലം  മരണെപടതായം

പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-15048/2021 21-10-2021
 
  കണയനർ താലകില   എടകാറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  എ ശങരൻ നായർ

െവളിയനാട േദശം പഴമിളിൽ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എടകാറവയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പതാവതിയമ , െവളിയനാട േദശം

പഴമിളിൽ വീട , േബാധിപിച അേപക   എടകാറവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-02-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യ ഒ ൈസമൺ മകന 53

2 േജാൺ മകന 55

3 േജാസഫ യ ഒ മകന 59

4 ആൻറണി യ ഒ മകന 61

5 റീത േസവ്ർ മകള 58

6 െസഫി സീഫൻ ( മരണെപട മകൻ സീഫൻ യ ഒ യെട മകൾ
)

പൗതി 30

7 െസബി സീഫൻ        (ടി ടി ) പൗതി 28

8 സിനി സീഫൻ         (ടി ടി ) പൗതി 31

9 ആനി                (ടി ഭാര് ) മകെന ഭാര് 61

10 സി എ ആൻറണി  (മരണെപട മകൾ ചിനമയെട ഭർതാവ )മകളെട ഭർതാവ 80

11 ആൻറണി ൈഷജ         (ടി മകൻ ) പൗതൻ 36

12 ഷാജി സി എ            (ടി ടി) പൗതൻ 35

13 ൈഷനി െജയിംസ          (ടി മകൾ ) പൗതി 42

14 സണി സി എ             (ടി മകൻ ) പൗതൻ 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ജി എബഹാം മകന 71

2 െക ജി േജാസഫ മകന 69

3 േമരി േജാസഫ മകള 75
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നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-150502021 21-10-2021
 
  കണയനർ  താലകില   തകാകര േനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി പി  സേരനൻ

പതപളിപം  േദശം  െപാകതാഴത്  പറമത്  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകാകര േനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന പസൺ

പി പി ,  പതപളിപം േദശം െപാകതാഴത് പറമത് വീട , േബാധിപിച അേപക   തകാകര േനാരത് വിേലജ

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

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:എ5-15051/ 2021 21-10-2021
 
  കണയനർ  താലകില   ഇടപളി  െസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ആർ രഘനാഥ

എളമകര േദശം മാളിേയകൽ വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കലാേദവി ,  എളമകര േദശം

മാളിേയകൽ വീട , േബാധിപിച അേപക   ഇടപളി െസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതാവതിയമ ഭാര് 87

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത ഇ െക ഭാര് 70

2 സ്പ പി പി മകള 48

3 പസൺ പി പി മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദാമണി മാതാവ 81

2 ആരതി  രഘനാഥ മകള 23

3 കലാേദവി ഭാര് 47
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നമര:എ5-15055/2021 21-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില   െതകംഭാഗം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമാടതറയിൽ േടാംസ വർഗീസ

്  െതകം ഭാഗം േദശം െമാടതറ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതകംഭാഗം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷർമിള േറാസ േമരി േടാംസ , െതകം

ഭാഗം േദശം െമാടതറ വീട , േബാധിപിച അേപക   െതകംഭാഗം 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 അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷർമിള േറാസ േമരി േടാംസ ഭാര് 57

2 െറേബക ആൻ േടാംസ മകള 31

3 േറചൽ സാറ േടാംസ മകള 24
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-15021/ 2021 21-10-2021
 
  കനയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  ആർ അംബാൾ എന ആ

ർ സനരാംബാൾ   പണിതറ േദശം പലൻേവലി  മഠം വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പണിതറ വിേലജില   പേരതയെട മകള സന് ആർ ,

പണിതറ േദശം പലൻേവലി മഠം വീട , േ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.   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 15062/2021 21-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ബി മഹമദ & െക എം നബീസ

 കലർ േദശം യാസീൻ മരിയങര  വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എളംകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന യാസർ ബകാരി എം എം , കലർ േദശം

യാസീൻ മരിയങര  വീട , േബാധിപിച അേപക   എളംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ   30-05-2021 -ലം 31-5-2021-ലം  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:എ5-15077/2021  21-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില   മരട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ വി എ എന വി എ വർഗീസ  മരട

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 മഹമദ യാസീൻ  മരിയങര മകന 46

2 യാസർ ബകാരി എം എം മകന 42

3 ഖദീജ മഹമദ മകള 41
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് േദശം െവടയൽ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മരട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റബി ബാബ , മരട േദശം െവടയൽ വീട , േ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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-15079/2021 21-10-2021
 
കണയനർ താലകില   ഇടപളി െസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഗണൻ  എളമകര േദശം

കടവിൽ പറമിൽ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇടപളി െസൗത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േബബി േമാഹിനി , എളമകര േദശം കടവിൽ പറമിൽ

വീട , േബാധിപിച അേപക   ഇടപളി െസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-10-2020 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റബി ബാബ ഭാര് 53

2 െറവിൻ ആൻറണി മകന 27

3 റിയ വർഗീസ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി േമാഹിനി ഭാര് 67

2 െക എസ സദീഷ മകന 41

3 ജിേജാഷ െക എസ മകന 37
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-16354/2021 30-09-2021
 
  കനയനര താലകില   േചരാെനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ െക െജ  േചര

ാനൂർ േദശത് കാളിയത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന േജായി  േജാർജ േബാധിപിച  അേപക   േചരാെനൂര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    16-02-2020-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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജായി േജാർജ മകന 39

2 ജിഷ േപാൾസൺ മകള 37
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 5 -14769/ 2021 25-10-2021
 
കണയനർ  താലകില   വാഴകാല വിേലജില   കാകനാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാറ ഇബാഹി

ം  ,  ഇബാഹിം   പടനാട്   വീടിൽ   എനിവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള നഫീസ പി ഇ േബാധിപിച അേപക   വാഴകാല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ

യഥാകമം     25-09-2016  ,  23  -05  -1984   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 -14852/ 2021 18-10-2021
 
കണയനർ  താലകില  മരട  വിേലജില  മരട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി െക േഗാവിനൻ കടി ,

ഉഷസ  (പാർതന  )  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ശാരദ േഗാവിനൻകടി   േബാധിപിച അേപക   മരട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 5 -14770/ 2021 13-10-2021
 
കണയനർ   താലകില   വാഴകാല വിേലജില വാഴകാല േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ നജീബ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ പി ഇ മകള 51

2 ഷംസദീൻ പി ഇ മകന 53

3 സജിത റഷീദ മകള 40

4 പി ഇ ഷാജി മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ േഗാവിനൻകടി ഭാര് 79

2 ലത േസാമൻ മകള 53
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് ഖാൻ , തബ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ബഷറ  ടി എ   േബാധിപിച അേപക   വാഴകാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-02-2021  -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 -14742/ 2021 13-10-2021
 
കണയനർ  താലകില   മളനരതി വിേലജില   തരതികര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി വ

ി കര്ാേകാസ  , തചാംപറത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള വിൻസി ജിൻസ  േബാധിപിച അേപക   മളനരതി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-

05-1994  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 5 -14745/ 2021 13-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില എളമകര േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മിെലന്

, മടവേശരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ടീസ മിെലന്   േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-11-2020 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബഷറ ടി എ ഭാര് 45

2 മഹമദ ഹസീബ അഹമദ മകന 25

3 മഹമദ നസീബ അഹമദ മകന 22

4 മനീബ അഹമദ വി എം മകന 17

5 നബീസ െക െക മാതാവ 73

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി കര്ാേകാസ ഭാര് 68

2 വിൻസി ജിൻസ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:എ 5 -14738/ 2021 13-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില   പണിതറ വിേലജില  പണിതറ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകിയമ ,

േതജസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      മകന മരളീധരൻ   േബാധിപിച അേപക   പണിതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2020 -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. 

 
നമര:എ 5 -14741/ 2021 13-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില   പണിതറ വിേലജില  ൈതകടം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി സി േജാൺ

,   ൈടപ് 2 -A -8  ക്ാർേടഴസ , േഡവ സൺ വിഹാർ , പാലകപളി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ചാേകാ പി െജ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2021 -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:എ 5 -14609/ 2021 13-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില   പണിതറ വിേലജില  ൈവറില േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരൻ എൻ

െക,   നരികാേവലിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന സനിൽകമാർ   േബാധിപിച അേപക   പണിതറ വിേലജ

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

12-2012  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

1 ടീസ മിെലന് ഭാര് 65

2 ബിബിൻ മിെലന് മകന 40

3 ൈനന മിെലന് മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാർ മകന 63

2 േവണേഗാപാൽ മകന 57

3 മരളീധരൻ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അന  േറചൽ ഭാര് 51

2 ചാേകാ പി െജ മകന 21
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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 -14732/ 2021 13-10-2021
 
 കണയനർ    താലകില   എറണാകളം വിേലജില  െപരമാനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി തങം ,

 െതകംേചരിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള ടി േരണക   േബാധിപിച അേപക   എറണാകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2021  -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 -14569/ 2021 13-10-2021
 
 കണയനർ   താലകില   തിരവാങളം വിേലജില  തിരവാങളം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതായ

ി െക െക ,  കരികപറമിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ചിനമ മതായി  േബാധിപിച അേപക   തിരവാങളം 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉമാവതി ഭാര് 70

2 സനിൽകമാർ മകന 50

3 അനശീ (മരണെപട മകൾ സമയെട മകൾ ) പൗതി 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി േരണക മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിനമ ഭാര് 73

2 ഡാലിയ മാതയ മകള 46
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 5 -14601/ 2021 20-10-2021
 
 കനയനര  താലകില   മണകനം വിേലജില ഉദയംേപരർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിൽ

ഇ എസ ,  അഞൈതകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ഷീബ പി എസ   േബാധിപിച അേപക   മണകനം വിേലജ

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

08-2020 -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:എ 5 -14898/ 2021 16-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില   പണിതറ വിേലജില തമനം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനണി അനപ

് െക െജ,  െകാലംപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് എയിൻ ടിന   േബാധിപിച അേപക   പണിതറ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 5 -14662 / 2021 13-10-2021
 
  കണയനർ  താലകില   േചരാെനൂര വിേലജില  വടതല േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ പി എസ ഭാര് 43

2 യസനിൻ  സനിൽ മകന 21

3 യാനിൻ സനിൽ മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എയിൻ ടിന ഭാര് 38

2 അന െബല മകള 11

3 അമി െബല മകള 1
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െജ േജാസഫ  ,ചീതാപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവബിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ  മകന  െസബിൻ  സി  േജാസഫ   േബാധിപിച  അേപക

േചരാെനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-10-2020  -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. 

 
നമര:എ 5 -14793/ 2021 16-10-2021
 
  കണയനർ   താലകില   േചരാെനൂര വിേലജില  േചരാനൂർ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ്

വി  എൽ ,   േവടാപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ലിേയാടയസ   േബാധിപിച അേപക   േചരാെനൂര വിേല

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

29-06-2021 -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:എ 5 -147817/ 2021 16-10-2021
 
  കണയനർ  താലകില   ഇടപളിെസൗത്  വിേലജില   െവണല േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

േറാസലിൻ ജി കണിപിളി ,  ശാനിപരം , നമർ 46 വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട മകന െജേറായഷ  ജി  കണിപിളി

േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന           18-11-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസേമാൻ സി െജ മകന 44

2 െസബിൻ സി േജാസഫ മകന 43

3 െസലിൻ േജാസഫ ഭാര് 71

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിസിലി േജാർജ് ഭാര് 68

2 ലിേയാടയസ  വി ജി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:എ 5 -14794/ 2021 16-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില   നടമ വിേലജില െതകംഭാഗം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ വിശ്നാഥൻ

,  െപാതിപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ശാരദ വിശ്നാഥൻ   േബാധിപിച അേപക   നടമ വിേലജ

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

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:എ 5 -14929/ 2021 16-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില   എളംകളം വിേലജില  കലർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസന സേരനൻ,

1  C  ,  ഗൗണ്  േഫാർ,  റീഗൽ േറായൽ അപാർട്െമന്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള സര് സേരനൻ പി , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-07-2021  -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 -14822/ 2021 16-10-2021
 
കണയനർ  താലകില   വാഴകാല വിേലജില  തതിയർ  േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഗസിൻ ,

െകാറിയാത്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ആനണി െക എ   േബാധിപിച അേപക   വാഴകാല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2003 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

1 േജാർജ് കണിപിളി ഭരതാവ 76

2 െജേറായഷ  ജി കണിപിളി മകന 43

3 ജിലീഷ  െജ കണിപിളി മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ വിശ്നാഥൻ ഭാര് 73

2 സഗനി വി മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സര് സേരനൻ പി മകള 40
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ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:a 5-14900/2021 16-10-2021
 
കണയനർ  താലകില  എളംകളം  വിേലജില  കലർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ േജാർജ് ,

 B  1  -ഗ്ാലകസി  റീജന്    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന അലൻ േജാൺ   േബാധിപിച അേപക   എളംകളം  വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 5 -14910/ 2021 16-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില   മളവകാട വിേലജില േപാഞികര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷൻ

 പി എൻ ,  പണാരപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന വിഷണപസാദ  പി ആർ   േബാധിപിച അേപക   മളവകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-12-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ് അഗസിൻ ഭാര് 83

2 അംബിക മകള 57

3 മാതയ അഗസിൻ മകന 54

4 േജാസഫ െക എ മകന 51

5 ആനണി െക എ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൽസമ േജാൺ ഭാര് 58

2 എബിൻ േജാൺ മകന 32

3 ആേരാൺ േജാൺ മകന 29

4 അലൻ േജാൺ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജി െക എസ ഭാര് 58

2 വിഷണപസാദ  പി ആർ മകന 29
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3 ശിവപസാദ പി ആർ മകന 28

4 സീതാലകി പി ആർ മകള 26
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 5 -14894/ 2021 23-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില   െതകംഭാഗം വിേലജില െതകംഭാഗം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി പി

രാധാകഷൻ,   ആരാധന വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന നിതിൻ രാധാകഷൻ േബാധിപിച അേപക   െതകംഭാഗം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-03-2021  -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:എ 5 - 14627/ 2021 12-10-2021
 
കണയനർ   താലകില   കടമകടി വിേലജില േകാതാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസവ്ർ (ചവര

ോ  )  ,  നായാടിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള േമരി നിഷ   േബാധിപിച അേപക   കടമകടി വിേലജ

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

08-2005  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 5 -14767/ 2021 13-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില   പണിതറ വിേലജില തമനം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭരതൻ  വി െക,

പാലപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതനമ അജിത രാധാകഷൻ ഭാര് 58

2 നയന രാധാകഷൻ മകള 36

3 നിതിൻ രാധാകഷൻ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജൽേതാ ഭാര് 76

2 േമരി നിഷ മകള 41
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സർടിഫികറിനായി   പണിതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മലിക  േബാധിപിച അേപക   പണിതറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2019 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 5 -13810/ 2021 30-09-2021
 
  കണയനർ  താലകില   എളംകളം   വിേലജില കലർ  േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മജീദ  ,

േതവരപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സൈബദ   േബാധിപിച അേപക  എളംകളം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-09-1986  -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 മലിക ഭാര് 50

2 വിപിൻ മകന 30

3 ബബിത മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ ഭാര് 57

2 സധീർ മകന 37
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-16281/2021 30-09-2021
 
 കനയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനസ്താസ്  ൈതകടം േദശത്

കാടിപറമിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പണിതറ വിേലജില   പേരതയെട മകെന ഭാര് സിമി , , േബാധിപിച അേപക   പണിതറ വിേലജ

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

02-2012  -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:എ5-15795/2021 30-09-2021
 
 കനയനര താലകില   കാകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജീവ റി  ആർ  കാകനാട േദശത

് ൈതപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാകനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷിജിേമാൾ സജീവ , , േബാധിപിച അേപക   കാകനാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    04-07-2021  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാളി ആൻ്റണി മകള 65

2 തങമ ഈശി മകള 64

3 ഓമന ഈശി മകള 64

4 ഫിേലാമിന േതാമസ @ രാജി േതാമസ മകള 60

5 െകാച േതസ് േജാണി @ െപാനമ േജാണി മകള 58

6 ജാൻസി േജാർജ മകള 52

7 ജീന (മരണെപട മകൻ െജയിംസിെൻറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 52

8 െഹയസൺ (ടി മകൻ ) പൗതൻ 25

9 ലർദ ബീന (മരണെപട മകൻ െബനിയെട ഭാര് ) മകെന ഭാര് 52

10 ബിബിയ (ടി മകൾ) പൗതി 25

11 െബബേറാ (ടി മകൻ ) പൗതൻ 22

12 സിമി (മരണെപട മകൻ േജാഷിയെട ഭാര് ) മകെന ഭാര് 43

13 അഖിയ െക േജാഷി (ടി മകൾ ) പൗതി 18

14 നിഖിയ െക േജാഷി ( ടി ടി ) പൗതി 14
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16361/2021 30-09-2021
 
 കനയനര താലകില   വാഴകാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എ അഹമദ  കാകനാട േദശത

് പടനാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാഴകാല വിേലജില   പേരതനെറ മകന മാഹിൻ നസീർ , , േബാധിപിച അേപക   വാഴകാല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-01-1975  -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:എ5-15634/2021 26-10-2021
 
  കനയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി  ആർ വിേനാദിനി

പാലാരിവടം  േദശത്  േതാകേലാത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില   പേരതയെട മകള ടി സി ബീന

േശഖർ , , േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-10-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-18186/2021 04-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിജിേമാൾ സജീവ ഭാര് 51

2 ജയശങർ റി  എസ മകന 28

3 ജതിൻ ശങർ റി  എസ മകന 27

4 അമകടി അമ മാതാവ 81

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലഖ അഹമദ ഭാര് 72

2 മാഹിൻ നസീർ പി എ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി സി ബീന േശഖർ മകള 57
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 കനയനര താലകില   മാരാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബരാജ എം ജി  മരട  േദശത് ദീപം

മാങായിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാരാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സംഗീത േമേനാൻ , , േബാധിപിച അേപക   മാരാട വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സംഗീത േമേനാൻ ഭാര് 48

2 പാർവതി എൻ ബി പണികർ മകള 20

3 സരള േഗാപിനാഥ മാതാവ 75
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-15081/ 2021 21-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിമിചൻ െക  കടവന േദശം

കതർ വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എളംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനി ജിമിചൻ , കടവന േദശം  കതർ വീട , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-02-2020  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-15107/2021 21-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില   വാഴകാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ജി വതൻ  ഇടപളി േദശ

ം കനലകാട് വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാഴകാല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ വതൻ , ഇടപളി േദശം കനലകാട് വീട , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-10-2020  -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. 

 
നമര:എ5-15211/2021 21-10-2021
 
  കണയനർ താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ മാതയ  േതവര േദശം

പീടിേയകൽ  വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി ജിമിചൻ ഭാര് 49

2 മിലൻ ജിമിചൻ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ വതൻ ഭാര് 65

2 നീത മകള 38

3 നിതിൻ മകന 34
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സർടിഫികറിനായി   എളംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റീത മാതയ , േതവര േദശം പീടിേയകൽ  വീട , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2021  -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:എ5-15212/2021 21-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം രാഘവേമേനാൻ, ഇനിര ആർ

േമേനാൻ   കടവന േദശം മഞരി, മറതിൽ ൈലൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന േമാഹൻ സി ആർ , കടവന േദശം

മഞരി, മറതിൽ ൈലൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   എളംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാളകൾ     08-07-2021  -ലം  22-7-2008-ലം

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:എ5-15257/2021 21-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില  എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തമി െക ഡി  കടവന േദശം

രാേജശ്രി നിവാസ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  എളംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാജി െക എ , കടവന േദശം രാേജശ്രി നിവാസ വീട ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റീത മാതയ ഭാര് 61

2 ലിയ മാതയ മകള 39

3 മറിയ മാതയ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹൻ സി ആർ മകന 54

2 മേനാജ സി ആർ മകന 52

3 മായ അജയേമേനാൻ മകള 49

4 മധ സി ആർ മകന 49
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നമര:എ5-15261/2021 21-10-2021
 
കണയനർ  താലകില   എറണാകളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഐഷ  േഗാപാലകഷൻ

െപരമാനർ േദശം ചിങേനഴത് വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന സി ജി ബാലകഷൻ , െപരമാനർ േദശം ചിങേനഴത് വീട ,

േബാധിപിച അേപക   എറണാകളം 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:എ5-15021/2021  21-10-2021
 
 കണയനർ താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എ െസബാസ്ൻ  േതവര േദശം

സി സി 26/630 എ േപാതാളിൽ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ആൻറണി േജകബ് െസബാസററ്ൻ , േതവര േദശം സി സി

26/630 എ േപാതാളിൽ വീട , േബാധിപിച അേപക  എളംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജി െക എ ഭാര് 46

2 ആതിര തമി മകള 19

3 സൗമിനി മാതാവ 76

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി ജി ബാലകഷൻ മകന 69

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എലിസബത് ചാേകാ ഭാര് 56

2 േറാഷനി േമരി െസബാസ്ൻ മകള 29

3 ആൻറണി േജകബ് െസബാസററ്ൻ മകന 25

4 ടിന െബറ്സി െസബാസ്ൻ മകള 23
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NOTICE

 
നമര:എ5-14233/2021 13-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില   എറണാകളം വിേലജില  െപരമാനർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ

് പേതാസ  കേണാത് പറമിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള െജൻസി േജാസഫ േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 31-01-2018-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-14417/2021 13-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില   എറണാകളം വിേലജില െപരമാനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എസ

്  സനിൽകമാർ,  സഷമ  സനിൽ   ശിവപിയ  വീടിൽ   എനയാളകളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മകന ദീപക െക എസ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ

26-5-2020,  27-07-2021  എനീ  തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-14307/2021 13-10-2021
 
  കണയനർ  താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  പാലാരിവടം  േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

പകാശൻ എ ആർ  അരയകളത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് അജിത പകാശൻ  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    30-04-2021-ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജൻസി േജാസഫ മകള 35

2 എൽസി േജാസഫ ഭാര് 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദീപക െക എസ മകന 43

2 മാല സനിൽ മകള 39
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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:എ5-14394/2021 13-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില   കമളം   വിേലജില പനങാട േദശത് താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  ബാബ ഐ ആർ

 ഇലത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ഗീത  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  24-09-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-14391/2021 13-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില   തിരവാങളം വിേലജില ചിതപഴ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി െക കമാരൻ

 െകാലൻപടി  തയകത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് സേരാജിനി പി െക േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  27-05-2021-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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിത പകാശൻ ഭാര് 62

2 പജിത് എ പി മകന 31

3 പശാന് എ പി മകന 27

4 അഞിത പകാശ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത ഭാര് 55

2 സബിൻ മകന 33

3 ഷിബിൻ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി പി െക ഭാര് 68

2 സിജകമാർ റി െക മകന 42

3 സിനേമാൾ റി െക മകള 43
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നമര:എ5-14008/2021 13-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില   ഇടപളിേനാരത് വിേലജില ഇടപളി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ

് േസാമേശഖരൻ നായർ  ഫാറ്  301 സണി പാലസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന കഷൻ എസ േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   03-05-2021-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:എ5-14009/2021 13-10-2021
 
  കണയനർ  താലകില   മരട   വിേലജില െചമായത്  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി  ജി

േഗാവിനൻകടി  െചമായത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ സേഹാദരി സശീല സകമാരൻ േബാധിപിച അേപക  വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി ലീലാവതി ഭാര് 67

2 രശി പിള മകള 45

3 ലകി പി ലീലാവതി മകള 41

4 കഷൻ എസ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സശീല സകമാരൻ സേഹാദരി 68

2 േപമലത പി (മരണെപട സേഹാദരി സീതാമണിയെട മകള 50

3 ഹരിദാസ എം എസ (മരണെപട സേഹാദരി രാധാമണിയെട മകന 65

4 ശീേദവി (മരണെപട സേഹാദരി രാധാമണിയെട മകള 54

5 കഷകമാർ (മരണെപട സേഹാദരി രാധാമണിയെട മകന 50

6 ജയ (മരണെപട സേഹാദരി രാധാമണിയെട മകള 48

7 രാമചനൻ (മരണെപട സേഹാദരി രാധാമണിയെട മകന 46

8 നളിനി (മരണെപട സേഹാദരൻ നാരായണൻ കടിയെട ഭാര് 73

9 ബിന മരളി (മരണെപട സേഹാദരൻ നാരായണൻ കടിയെട മകള 52

10 ജയകമാർ (മരണെപട സേഹാദരൻ നാരായണൻ കടിയെട മകന 50

11 രാജലക്മി (മരണെപട സേഹാദരൻ നാരായണൻ കടിയെട മകള 45
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നമര:എ5-14451/2021 13-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില   എളംകളം വിേലജില കടവന േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എ അയപൻ

കാർതിക വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന രാേജഷ എ  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  18-02-2021-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:എ5-14450/2021 13-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില  എളംകളം വിേലജില  ഗാനിനഗർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക മാരിയപൻ

,  െചലമ എം   EWS  466  വീടിൽ  എനിവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  മകന മണികണൻ എം  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-12-2017, 12-12-2018 എനീ

തീയതികളിൽ   മരണെപടതായം   നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-14300/2021 13-10-2021
 
കണയനർ താലകില   എറണാകളം വിേലജില പനമിളി നഗർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ

ബാലകമാർ   42 KV േകാളനി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ഇ ബി ഭാനമതി  േബാധിപിച അേപക ഓഫീസര മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി എ അമിണി ഭാര് 75

2 നിഷ എ മകള 50

3 രാേജഷ എ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസകിയമ മകള 38

2 മണികണൻ എം മകന 26
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാനമതി ഇ ബി ഭാര് 57

2 കിരതിഗ ഇ ബി മകള 32

3 ബി അബി വർഷിനി മകള 26

4 ഏകാംബേരശ്ർ ബി മകന 24
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-14183/2021 13-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില   മണകനം വിേലജില  കണനാട േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി ഡി ജയിംസ

ൈപനങൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള െജസി കര്ചൻ േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  28-06-2021-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:എ5-14016/2021 13-10-2021
 
കണയനർ  താലകില  എളംകളം വിേലജില കടവന േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ റി വി േജാർജ

ൈതപറമിൽ വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന േനാബിൾ  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം  അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 30-10-2020-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-14310/2021 13-10-2021
 
 കണയനർ താലകില   തകാകര േനാരത് വിേലജില  പളിലാംകര േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

െപാനമ സകമാരൻ  8/527 നൂർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായ

ി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള സജിലത സജി േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  09-01-2021-ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജസി കര്ചൻ മകള 50

2 ജിന മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിസി ഭാര് 70

2 ഷീേമാൾ നീബർ മകള 44

3 േനാബിൾ മകന 43

16th November 2021Revenue Department12303
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



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:എ5-14287/2021 13-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില   തകാകര േനാരത് വിേലജില വടേകാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി ക

െ  അബബകർ   െതേക  താമരചാലിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന നജീബ റി എ േബാധിപിച അേപക വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-12-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-14305/2021 13-10-2021
 
കണയനർ താലകില എളംകളം വിേലജില േതവര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക സകമാര

ൻ പഴമംഗലത് വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക് വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ലീല സകമാരൻ േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2021-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശികല പി മകള 53

2 സജിലത സജി മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീപാതമ ഭാര് 66

2 നജീബ റി എ മകന 43

3 സീനത് മകള 45

4 മിസിരിയ മകള 43

5 നസീറ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല സകമാരൻ ഭാര് 64

2 നീത സകമാരൻ മകള 36

3 നിമി സകമാരൻ മകള 34
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:16939/2021 08-11-2021
 
 കണയനര താലകില  എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങം പണികർ,  കല്ാൺ, േപാടസ

നമർ  44   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള രാജി  മരളീധരൻ ,  ,  േബാധിപിച അേപക   എളംകളം  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2021 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത പഭാകർ മകള 66

2 വിജയലകി വിജയകമാർ മകള 61

3 രാജി മരളീധരൻ മകള 58

4 മധ പണികർ മകന 56
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 5-14824 / 2021 20-10-2021
 
 കണയനര താലകില   കടമകടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസീന  മലമിളി േദശത് പതേശര

ി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടമകടി വിേലജില   പേരതയെട മകന ഫാൻസിസ , , േബാധിപിച അേപക   കടമകടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-

01-2021  -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 -14950 / 2021 20-10-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആൻറണി ബർതേലാമിേയാ  േതവ

ര  േദശത്  അറയൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഇളംകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന എൽവിസ ബർതേലാമിേയാ ,  ,

േബാധിപിച അേപക   ഇളംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാൻസിസ മകന 54

2 േമരി കര്ാേകാസ മകള 49

3 േറാസിലി ആൻറണി           മരണെപട മകൻ
ആൻറണിയെട

ഭാര് 50

4 സൽമ പി എ                മരണെപട മകൻ ആൻറണിയെട മകള 20

5 േമരി കിസി                 മരണെപട മകൻ ആൻറണിയെട മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിലി ബർതേലാമിേയാ ഭാര് 72

2 എൽവിസ ബർതേലാമിേയാ മകന 36

3 എൽമ ബർതേലാമിേയാ മകള 33
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നമര:എ 5 -14842 / 2021 20-10-2021
 
 കണയനര താലകില   േചരാെനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി ജി സനരി  വടതല േദശ

ത് മാളിയം വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    േചരാെനൂര  വിേലജില    പേരതയെട  മകന എംയ  േമാഹനൻ ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

േചരാെനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-10-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 5 -14966/ 2021 20-10-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം അനീസ  എളമകര

േദശത് 123  അപാർട്െമൻറ ,  മണയൽ േറാഡ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റസീന , ,

േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിെസൗത് 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:എ 5 -14949 / 2021 20-10-2021
 
 കണയനര താലകില   ആമൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാജ വി േജാൺ  കാഞിരമ

റം  േദശത് വലിയതറയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആമൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമാളി മേനാജ , , േബാധിപിച അേപക

  ആമൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജലകി ചനൻ മകള 60

2 എം യ േമാഹനൻ മകന 58

3 എം യ രാമകഷൻ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റസീന അനീസ ഭാര് 42

2 െനയിമ മകള 19

3 ഹമദ നമാൽ മകന 15

4 ഹാതിം സാകി മകന 10

5 െനയറ അനീസ മകള 6

6 െജമീല മാതാവ 80
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-02-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാളി മേനാജ ഭാര് 60

2 െമൽവിൻ ഗീവർ മേനാജ മകന 29

3 മാർവൽ  േജാൺ  മേനാജ മകന 30

16th November 2021Revenue Department12309
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 5 -14924 / 2021 20-10-2021
 
 കണയനര താലകില   കാകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി േസാഫിയ െക ജി  തകാകര

േദശത് ഇടപളികേനൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാകനാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സിസിൽ ജി േപാൾ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-09-2019  -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 -14948 / 2021 20-10-2021
 
 കണയനര താലകില   തകാകരേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദകഞ്  ഞാലക

ം േദശത് തകഴി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    തകാകരേനാരത്  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  സനീർ  എ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

തകാകരേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-04-2020  -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 -14832 / 2021 20-10-2021
 
 കണയനര താലകില   െതകംഭാഗം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമവർമ െക  െതകംഭാഗം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിസിൽ ജി േപാൾ ഭരതാവ 53

2 ഓഷിൻ സിസിൽ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വഹീദ ബീവി ഭാര് 71

2 സനീർ എ മകന 51

3 ലീന ഷാഹൽ മകള 50

4 ഷീന അസീസ മകള 46
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േദശത്  മംഗളമഠം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതകംഭാഗം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരസ്തി , , േബാധിപിച അേപക

െതകംഭാഗം 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 -14823 /2021 20-10-2021
 
 കണയനര താലകില   കമളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വതമ േജാസഫ  മാടവന േദശത

് െകാചപരയൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കമളം  വിേലജില   പേരതയെട മകന ജിൻസ േജാസഫ , , േബാധിപിച അേപക   കമളം  വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 5-14963 / 2021 20-10-2021
 
  കണയനര താലകില   ഇടപളിേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഗസിറിൻ എം എ

ഇടപളി േദശത് മാളിേയകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിേനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഗസി എൻ എഫ , , േബാധിപിച

അേപക   ഇടപളിേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2013 -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 സരസ്തി ഭാര് 84

2 രാേകഷ വർമ മകന 60

3 മംഗള മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിൻസ േജാസഫ മകന 34

2 ജിപസ േജാസഫ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:എ 5 -14899 / 2021 20-10-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമീർ അബൾ റഷീദ  കലർ േദശത

് പതൻപരയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇളംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷിബിന മഹമദ െഷറീഫ , , േബാധിപിച അേപക   ഇളംകളം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    20-04-2021  -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. 

 

1 േഗസി എൻ എഫ ഭാര് 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിബിന മഹമദ െഷരീഫ ഭാര് 37

2 മറിയം സമീർ മകള 12

3 െറയഹാൻ സമീർ മകന 9

4 അബൾ റഷീദ പിതാവ 78

5 ഫാതിമ റഷീദ മാതാവ 69
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-14423/2021 13-10-2021
 
  കണയനർ  താലകില   എളംകളം വിേലജില കടവന േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹർബാ

ൻ  മഹമദ  ഹനീഫ   15  D  േടാപാസ ൈസൈലൻ അപാർട്െമനിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന സബീർ  എം  ഹനീഫ

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-07-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിത ബഷീർ മകള 52

2 സജിന ബഷീർ മകള 50

3 സബീർ എം ഹനീഫ മകന 47

4 സീന അകബർ മകള 45
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Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-14206/2021 13-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില   നടമ വിേലജില െതകംഭാഗം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളീധരൻ െക

സൗപർണിക വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് സജി െക  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-02-2021-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:എ5-14209/2021 13-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില   ആമൂര വിേലജില കാഞിരമറം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവി പി

വി   പാണിയാൻ മ്ാലിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്  ഓമന െക ജി   േബാധിപിച  അേപക  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  11-07-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജി െക ഭാര് 63

2 സമിത െകാചവീടിൽ മകന 38

3 സചിത െകാചവീടിൽ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന െക ജി ഭാര് 59

2 രഞിത് പി ആർ മകന 36

3 രതീഷ പി ആർ മകന 33
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നമര:എ5-14301/2021 13-10-2021
 
  കണയനർ  താലകില പണിതറ വിേലജില പണിതറ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പി െക മണി

കളങര പറമ് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്      എ എൻ ഇനിര  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   25-04-2017-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. 

 
നമര: എ5-14231/2021 13-10-2021
 
  കണയനർ താലകില എറണാകളം വിേലജില പചാളം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സി എ മണി

ചളികാടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ചനേലഖ എം െക  േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 06-08-2020-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-14406/2021 13-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില   ഇടപളി േനാരത് വിേലജില േപാേണകര േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വ

ി എ േതാമസ  വലിയപറമിൽ വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക് വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന റിേനാഷ വി  റി   േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 14-11-2019-ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ എൻ ഇനിര ഭാര് 63

2 ദിലീപ കമാർ പി എം മകന 46

3 സിമി എ എം മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനേലഖ എം െക ഭാര് 76

2 േരഖ സി എം മകള 50
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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 തങമ ഭാര് 61

2 റിേനാഷ വി റി മകന 36

3 രാേജഷ വി റി മകന 31
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നമര:എ5-14427/2021 13-10-2021
 
 കണയനർ താലകില   പണിതറ വിേലജില  പണിതറ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷൻ െക

 േദവികപ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ഉതമേദവി രാധാകഷൻ േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   22-03-2021-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:എ5-14211/2021 13-10-2021
 
  കണയനർ  താലകില    ഇടപളി  െസൗത്  വിേലജില  െവണല േദശത്  തറയിൽ  വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  റി  െക നാരായണൻ, എൻ സേലാചന   എനിവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതരെട മകള അനില നാരായണൻ  േബാധിപിച

അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ 27-3-2007, 21-10-2011 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉതമേദവി രാധാകഷൻ ഭാര് 69

2 മീര രാധാകഷൻ മകള 46

3  മധ രാധാകഷൻ മകന 44

4 മിനി രാധാകഷൻ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമ മകള 71

2 ഉഷ വിജയൻ മകള 68

3 േബബി സദാനനൻ മകള 57

4 ൈനറി നാരായണൻ മകള 61

5 അനില നാരായണൻ മകള 55

6 നീന ലവകമാർ മകള 53

7 ഷീന സധീഷ മകള 48
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-16823/2019 13-10-2021
 
  കണയനർ   താലകില    നടമ  വിേലജില  നടമ  േദശത്  േപട  1C  ഡാേഫാഡിൻസ  ൈസൈലൻ  വീടിൽ

താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ േമാഹൻദാസ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന വിശ്നാഥ േമാഹൻദാസ  േബാധിപിച

അേപക  വിേലജ  ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-06-2019-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:എ5-14415/2021 13-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില   നടമ വിേലജില എരർ േദശത് നീന നിവാസ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

എൻ ആർ അംബജാകി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള ബീന ശശാങൻ  േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-03-2021-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 ബിന െക നായർ ഭാര് 50

2 വിശ്നാഥ േമാഹൻദാസ മകന 27

3 വിനായക േമാഹൻദാസ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി എൻ സലിം കമാർ മകന 67

2 ബീന ശശാങൻ മകള 61

3 സി എൻ ഫാഷ മകന 57

4 സി വി സമിത (മരണെപട മകൻ വൽസകമാറിെൻറ മകൾ) പൗതി 42

5 സി വി സനിത (മരണെപട മകൻ വൽസകമാറിെൻറ മകൾ) പൗതി 38

6 റിയ േറായ (മരണെപട മകൻ േറായിയെട മകൾ) പൗതി 34

7 ശരത േറായ (മരണെപട മകൻ േറായിയെട മകൻ) പൗതൻ 29
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നമര:എ5-15250/2021 13-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില എറണാകളം വിേലജില തകണാർവടം േദശത് െതരം തലപറമിൽ വീടിൽ താമസിചവരവ

െ  അനരിചേപായ   ഐവാൻ  േജാസഫ  ബാരവ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ഐറിൻ ബരവ  േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന     14-02-2017-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-14238/2021 13-10-2021
 
  കണയനർ  താലകില   മണകനം  വിേലജില ഉദയംേപരർ േദശത്  പാലപറമിൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  രവീനൻ എം എൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് േശാഭ രവീനൻ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2021-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:എ5-14363/2021 13-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില   പണിതറ വിേലജില ൈവറില േദശത്  നടവിെല വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

 എൻ സി േജാസഫ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന സേമഷ േതാമസ നടവില വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഐറിൻ ബരവ ഭാര് 69

2 ഐസൺ ബരവ മകന 42

3 േറാസ േമരി ഡിസസ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭ രവീനൻ ഭാര് 62

2 രമ് പി ആർ മകള 40

3 രഞ പി ആർ മകന 38
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നമര:എ5-14497/2021 13-10-2021
 
  കണയനർ   താലകില    പണിതറ  വിേലജിലെപാനരനി  േദശത്    31/1023  N  െറയിൽ  നഗർ  1  വീടിൽ

താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻ നായർ െക  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന േഗാകൽദാസ വി െക  േബാധിപിച

അേപക വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2021  -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:എ5-13814/2021 05-10-2021
 
കണയനർ  താലകില   തകാകര േനാരത് വിേലജില ഞാലകം േദശത്  ശരണ് വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ   െക  നാരായണൻ  നമീശൻ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന നാരായണൻ കടതിൽ േബാധിപിച

അേപക  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം   അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-01-1991-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:എ5-13956/2021 05-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിയാടിസ േജാസഫ ഭാര് 72

2 സിത ടീസ നടവില വീടിൽ മകള 36

3 സേമഷ േതാമസ നടവില വീടിൽ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത വി െക മകള 50

2 േഗാകൽദാസ വി െക മകന 47

3 േഗാപകമാർ വി െക മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി  െക ഭാര് 91

2 നാരായണൻ കടതിൽ മകന 71

3 േഡാ. രാമചനൻ മകന 66
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  കണയനർ  താലകില   തകാകര േനാരത് വിേലജില ഞാലകം േദശത് ഉറമത് വീടിൽ താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  േജാർജ േജാസഫ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതെൻറ ഭാര് റീത േജാർജ സമർപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസർ  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-10-2005-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16667/2021 07-10-2021
 
  കണയനർ   താലകില    മണകനം  വിേലജില  ഉദയംേപരർ  േദശത്  കറകയിൽ  വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  െക ഗൗരിയമ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന േവണേഗാപാൽ  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 30-09-2015-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16865/2021 07-10-2021
 
  കണയനർ  താലകില   ഇടപളി െസൗത് വിേലജില എളമകര േദശത് ചകിരികന് വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  ദാർവി ശങരൻകടി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായ പേരതെൻറ  മകന സി എസ രമണൻ േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റീത േജാർജ ഭാര് 60

2 നീല േമരി േജാർജ മകള 35

3 െപാന ജി േജാർജ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധാകരൻ മകന 65

2 രാമചനൻ മകന 66

3 േവണേഗാപാൽ മകന 63

4 പസന മകള 59

5 രാധിക മകള 55

6 േശാഭന മകള 57

7 സാഗർ െക (മരണെപട മകൾ കമലാ േദവിയെട മരണെപട
മകൻ കിേഷാറിെൻറ

മകന 18

8 േശാഭാകമാരി (മരണെപട മകൾ കമലാ േദവിയെട
മരണെപട മകൻ കിേഷാറിെൻറ

ഭാര് 44

9 ആനന് (മരണെപട മകൻ േദവദാസെൻറ മകൻ) പൗതൻ 29
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മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-01-2014-ല

മരണെപടതായം  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമാരൻ മകന 67

2 മണി രവി മകള 57

3 ജബിലി സി എസ മകള 56

4 സി എസ രമണൻ മകന 55

5 ഗിരിജ സി എസ മകള 52

6 ശിവദാസൻ മകന 51

7 സധ സിബി കമാർ മകള 43
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-14465/2021 13-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില   നടമ വിേലജില നടമ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   െക രാേജനൻ  കപ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകള ശർമിള പിയദർശിനി രാജ  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-05-2021-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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലമ രാേജനൻ ഭാര് 72

2 ശർമിള പിയദർശിനി രാജ മകള 48
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ F5˛14727/2021. 2021 \hw_¿ 18.

19˛10˛2021˛se 41-˛mw \º¿ Kk‰n¬ t]Pv \º¿ 8456-˛mw Bbn {]kn-≤-s∏-Sp-Ønb ]c-ky-Øn¬
]tc-Xs‚ ta¬hn-emkw X®p-Xd F∂v sX‰mbn tcJ-s∏-Sp -Øn-bn -cn -°p -∂Xv ta¬hn-emkw
am¿´n≥ hn. F. (hm-≤ym-Ip-f-ßc lukv, HmƒUv sdbn¬th tÃj≥ tdmUv, sIm®n-˛682 018) F∂v

Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿ F5˛10610/2021. 2021 HIvtSm_¿ 21.

10˛8˛2021˛se 32˛mw \º¿ Kk‰n¬ (hm-eyw- X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq

hn`m-K-Øn¬ t]Pv \º¿ 6131˛¬, {Ia \º¿ (16) Bbn {]kn-≤s∏SpØnb ]ckyØn¬ ]tcXs‚

aI\mbn  tXmakv _m_phn\v ]tcX\pamb _‘w ‘aIƒ’ F∂p≈Xv ‘aI≥’ F∂v Xn-cpØn

hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(3)

\º¿ F5˛13726/2021. 2021 HIvtSm_¿ 12.

14˛9˛2021˛se tIcf Kk‰v \º¿ 36 (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq

hn`m-K-Øn¬ t]Pv \º¿ 7439˛¬, {Ia \º¿ (54) Bbn {]kn≤oIcn® ]ckyØn¬ ]tcXs‚

ho´pt]cv {io{]` F∂Xv {]ho¨ _m_p, kn. (N{µ{]`, kuØv P\Xm tdmUv, ]memcnh´w ]n. H.)

F∂v Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(4)

\º¿ F5˛16223/2021. 2021 \hw_¿ 11.

5˛10˛2021˛se 39-˛mw \º¿ Kk‰v (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq

hn`m-K-Øn¬ t]Pv \º¿ 7993, kocn-b¬ \º¿ 2 Bbn {]kn-≤-s∏-Sp-Ønb ]c-ky-Øn¬ I\-b-∂q¿

Xmeq°v F∂Xv IW-b-∂q¿ Xmeq°v F∂pw `mcy-bpsS t]cv Xkneo\, ]n. sI. F∂Xv Xkveo\, ]n. sI.

F∂pw aI-fpsS t]cv Cam-sk≥, sI. _n.  F∂Xv Cam-s_≥, sI. _n. F∂pw Xn-cpØn

hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

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

16th November 2021Revenue Department12325
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