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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
:എ5-15641/2021 17-09-2021
 
  കനയനര താലകില   വാഴകാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീതിയൻ  തകാകര േദശ

ം തരതേമൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വാഴകാല വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ കഞ് റി  എം  ,  ,  േബാധിപിച അേപക

വാഴകാല  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-11-1991 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-14936/2021 16-09-2021
 
 കനയനര താലകില   ഇടപളിേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ ഖാദർ പി എസ

ഇടപളി േദശം പതൻ പരയൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിേനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷലജ , ,  േബാധിപിച

അേപക   ഇടപളിേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-14691/2021  02-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ ഭാര് 71

2 ബീവി റി എം മകള 53

3 മഹമദ കഞ് റി എം മകന 49

4 സാജിത റി എം @ സാജിത ജമാൽ മകള 45

5 ഷംല റി എം @ ഷംല അഷറഫ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷലജ ഭാര് 50

2 ജിസി ഖാദർ മകള 32

3 നബിൽ അബൾ ഖാദർ മകന 16
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 കനയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാഹേലയൻ വി െക, വിമല

ബാഹേലയൻ  പാലാരിവടം േദശം ഫാറ്  1  A സിൽവർ േലാൺസ വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില   പേരതരെട

മകള ആശ ഹരീഷ , , േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ    06-05-2013, 3-12-2013 എനീ തീയതികളിൽ

മരണെപടതായം പേരതരെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-15950/2021 20-09-2021
 
  കനയനര താലകില   ഇടപളിേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി സി സബഹണ്ൻ

േപാേണകര േദശം വടേകടത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിേനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പി ബി ഗിരിജ , , േബാധിപിച

അേപക   ഇടപളിേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-15951/2021  20-09-2021
 
  കനയനര താലകില   ഇടപളിേനാരത്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി  െക ചകപാണി,

സേരാജിനി  പി  എ  േപാേണകര േദശം അർചന അരിേപപാടത് വീടിൽ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിേനാരത് വിേലജില    മകള

ജാസിൻ വി സി ,  േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ    04-10-2012, 22-3-2012-എനീ തീയതികളിൽ

മരണെപടതായം  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിൽ ബാഹേലയൻ മകന 59

2 ആശ ഹരീഷ മകള 56

3 അജിത് ബാഹേലയൻ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി ബി ഗിരിജ ഭാര് 61

12th October 2021Revenue Department8151
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ അജയൻ മകള 60

2 ഷിബ വി സി മകന 56

3 ജാസിൻ വി സി മകള 53
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
:എ5-12618/2021 08-09-2021
 
  കനയനര  താലകില    എറണാകളം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േലാറൻസ  േലാപസ

തകണാർവടം പവൻ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എറണാകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകള േമരി ലീണറ് ഡി േകാേതാ  , തകണാർവടം പവൻ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-02-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-12389/2021  08-09-2021
 
 കനയനര താലകില   മളനരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ബി േജാർജ അരകനം േദശത

് പളിപറമിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മളനരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ദീപ പി േജാർജ , അരകനം േദശത് പളിപറമിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-12597/2021 08-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലൗർഡാ ഭാര് 67

2 ആൻ്റണി െലവിൻ േലാപസ മകന 40

3 `േമരി ലീണറ് ഡി േകാേതാ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹണി പി െജ ഭാര് 71

2 േരണ വി വർഗീസ മകള 48

3 ദീപ പി േജാർജ മകന 45

4 വിനയ പി േജാർജ മകന 36
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 കനയനര താലകില   മാരാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസലകസ െക എകസ  മരട േദശത

്  കടരപിളി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാരാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജജി ഡിഗന െക ജി , മരട േദശത് കടരപിളി , േബാധിപിച

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

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

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-12855/2021 09-09-2021
 
 കനയനര താലകില   ഇളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എൻ സാലേഗാപാലൻ കർതാ

 കലർ േദശത്  72/1370  ഭാവന അേശാക േറാഡ കലർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇളംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഹമവതി എം െക

, കലർ േദശത് 72/1370 ഭാവന അേശാക േറാഡ കലർ, േബാധിപിച അേപക   ഇളംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-12849/2021     07-09-2021
 
 കനയനര താലകില   കണയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങപൻ സി പി  കരീകാട  േദശത

് ചിറേമൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കണയനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന പതകമാർ െക , കരീകാട  േദശത് ചിറേമൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2010 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജജി ഡിഗന െക ജി ഭാര് 47

2 േസാണസ െസലകസ െക മകന 20

3 േസാണിഘ ജജി െസലകസ മകള 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഹമവതി എം െക ഭാര് 56

2 ഹീരാ നമതിരിപാട മകള 13
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:എ5-12824/2021     07-09-2021
 
  കണയനർ  താലകില   െതകംഭാഗം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദര  ഉപാദ്)യ

െതകംഭാഗം േദശത് സരസ്തി ഭവനം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതകംഭാഗം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനനകഷൻ , െതകംഭാഗം േദശത്

സരസ്തി ഭവനം , േബാധിപിച അേപക   െതകംഭാഗം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-03-2018  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-12655/2021     07-09-2021
 
  കണയനർ  താലകില   വാഴകാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നളിനാകൻ നായർ പി  വി

തകാകര േദശത് സേരാവരം വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴകാല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എം പി  വിജയലകി അമ , തകാകര

േദശത് സേരാവരം , േബാധിപിച അേപക   വാഴകാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-11-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതകമാർ െക മകന 54

2 ജയകമാർ സി റി മകന 48

3 അമിണി ഭാര് 81

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാഗരതനം ഭാര് 70

2 േജ്ാതിലകി മകള 44

3 അനനകഷൻ മകന 42

4 വാണി സരസ്തി മകള 40

5 പതമ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം പി  വിജയലകി അമ ഭാര് 72

2 ലകി എൻ വിശ്നാഥൻ മകള 46

3 അമ നായർ മകള 44
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:എ5-14849/2021     10-09-2021
 
 കനയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഷാനവാസ , ലീല ഷാനവാസ

പാലാരിവടo േദശത് പളിചാമ    എനയാളകളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില   പേരതയെട മകന നിഖിേനാവ പി എസ , പാലാരിവടo

േദശത് പളിചാമ   , േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ 18-10-1987  06-10-2007 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-13602/2021     07-09-2021
 
കണയനർ  താലകില   കരീകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽകമാർ പി എൻ  കരീകാട

േദശത്  പളിയമറത്       എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരീകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സര്േമാൾ , കരീകാട േദശത് പളിയമറത്

   , േബാധിപിച അേപക   കരീകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-15861/2021     23-09-2021
 
കണയനർ  താലകില   േചരാെനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി െക രേമഷ കമാർ  വ

ടതല േദശത്  ചകനാടപറമിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    േചരാെനൂര  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  ശീകല  ,  വടതല  േദശത

ത ചകനാടപറമിൽ , േബാധിപിച അേപക   േചരാെനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടത

്തി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിഖിേനാവ പി എസ മകന 37

2 നികിത ഹരിലാൽ മകള 50

3 നീന ദീപ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സര്േമാൾ ഭാര് 30

2 േദവികഷ പി എ മകള 5
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകല ഭാര് 51

2 പജരേമഷ മകള 26

3 നവ് രേമഷ മകള 20
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
:എ5-15471/2021 15-09-2021
 
 കനയനര താലകില   ഇളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാൻസിസ ചമണി േസവ്ർ എന സ

ി എകസ ഫാൻസിസ  ചമണി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇളംകളം

വിേലജില   ഇനെസൻറ സി എഫ  ചമണി വീടിൽ ,  പേരതനെറ മകന േബാധിപിച അേപക   ഇളംകളം 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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-1269/42021 07-09-2021
 
 കനയനര താലകില   േചരാനൂർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജ െക എച്  കരേവലിപറമ

്പ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കണയനര വിേലജില   വിജയലകി

കരേവലിപറമ് , പേരതനെറ ഭാര് േബാധിപിച അേപക   േചരാനൂർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-12976/2021 07-09-2021
 
  കനയനര താലകില   കമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കനകൻ  േകാമേരാത് വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കമലം  വിേലജില    സനജ  കനകൻ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമഴസി വർഗീസ മകള 55

2 ഫാൻസിസ േസവ്ർ സി എഫ മകന 52

3 ഇനെസൻറ സി എഫ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയലകി ഭാര് 53

2 േരഷ െക ആർ മകള 26

3 രാഹൽ രാജ െക ആർ മകന 24
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േകാമേരാത് വീടിൽ , പേരതനെറ ഭാര് േബാധിപിച അേപക   കമലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-01-2007 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനജ കനകൻ ഭാര് 58

2 കനീഷ െക െക മകന 34

3 നിേമഷ െക െക മകന 30
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
:എ5-14940/2021     17-09-2021
 
കണയനർ താലകില   പണിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബി േവലായധൻ  പനരനി

േദശത് അവിടം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പണിതറ വിേലജില   പേരതയെട മകള ശശികല , പനരനി േദശത് അവിടം വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-13938/2021    25-08-2021
 
 കണയനർ താലകില   ഇളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാണി ഫർടൽ  കലർ േദശത്

െകാറവം പറമിൽ     എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇളംകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആൻ്റണി ഫർടൽ , കലർ േദശത് െകാറവം പറമിൽ    ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-04-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-14933/2021     06-09-2021
 
കണയനർ  താലകില   മളനരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ എം എൽ  െപരമിളി

േദശത്  നായംകളം  പറമിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശികല മകള 65

2 സേരഷകമാർ മകന 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മരിയ ഫർടൽ ഭാര് 69

2 മിനി ഫർടൽ മകള 43

3 ആൻ്റണി ഫർടൽ മകന 42
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മളനരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമാളി വർഗീസ , െപരമിളി േദശത്

നായംകളം പറമിൽ , േബാധിപിച അേപക   മളനരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാളി വർഗീസ ഭാര് 50

2 അഞ വർഗീസ മകള 23

3 ജസന വർഗീസ മകള 19
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