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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-19218/2021 08-12-2021
 
കണയനർ താലകില തകാകര േനാരത്  വിേലജില  വടേകാട  േദശത്  E1/A  KSEB  േകാർേടഴസ വീടിൽ

താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  വിശാഖ  െക  എസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മാതാവ മലിക െക െക  േബാധിപിച അേപക

ബനെപട  വിേലജ  ഓഫീസര  മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന    12-09-2021-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:എ5-17975/2021 25-11-2021
 
  കണയനർ  താലകില എടയാടവയല വിേലജില െവഞിയനാട േദശത് മീഞിറപാട്  വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ   ജിഷ  ഗിബസൺ  എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട പിതാവ ഗിബസൺ േജാർജ േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 30-09-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ പറയനയാൾ  മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള 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 സയന സനിൽ ഭാര് 26

2 വാമിക വിശാഖ മകള 1 1/2

3 മലിക െക െക മാതാവ 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിബസൺ േജാർജ പിതാവ 76

14th December 2021Revenue Department16783
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 5-19216/2021 30-11-2021
 
 കണയനര താലകില   തകാകരേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി മേനാഹരൻ,  തവര

കനകാലയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന ഗിരീഷ കമാർ ഇ എം  േബാധിപിച അേപക   തകാകരേനാരത് വിേലജ

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

04-2011  -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 5-17076/2021 03-12-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫിലിേപാസ േജകബ,  9 B, ൈപ

ൻ  വഡ,  ൈസൈലൻ  വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ആലീസ േജകബ  േബാധിപിച അേപക   ഇളംകളം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരീഷ കമാർ ഇ എം മകന 42

2 കനകമണി ടി െക ഭാര് 67

3 അനീഷ കമാർ ഇ എം മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആലീസ േജകബ ഭാര് 76

2 നീന േജാർജ് മകള 53

3 റീന വർഗീസ മകള 52
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-21699/2021 09-12-2021
 
 കണയനർ താലകില ഇടപളി (N) വിേലജില  വടകംഭാഗം േദശത് ചടയപിളിതാഴം വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  ചനൻ സി  െക  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് അംബിക േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-11-2021-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:എ5-18731/2021 07-12-2021
 
 കണയനർ  താലകില  എളംകളം വിേലജില കടവന േദശത് 37/1732 A വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റ

ി  എൻ രാധിക എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട ഭരതാവ ശശികമാർ േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-08-2021-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 അംബിക ഭാര് 61

2 അജിഷ മകള 34

3 വിഷ സി സി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ എൻ ശശികമാർ ഭരതാവ 67

2 എ എസ അഭിജിത് മകന 29

3 എ എസ അഭിേഷക മകന 24

14th December 2021Revenue Department16785
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ F5˛17658/2021. 2021 Unkw_¿ 2.

30˛11˛2021˛se tIcf Kk‰v \º¿ 47 (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¿ 14622˛¬ ta¬ \º-cmbn {]kn-≤o-I-cn® ]ckyØn¬ `mkvI-c≥, ]n. F.,

hnimew `mkvIc tat\m≥ F∂n-h-cpsS acW XobXn  bYm-{Iaw 15-˛5-˛2018, 30-˛12-˛2000 F∂v sX‰mbn

{]kn-≤o-I-cn®Xv  `mkvI-c≥, ]n. F. 27-˛12-˛2000-˛epw hnimew `mkvIc tat\m≥ 15-˛5-˛2015-˛epw  F∂v

Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

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