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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-15078/2021 10-09-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളി െസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആൻ്റണി േപാൾ  െവണല

േദശത്  കീഴാടൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളി െസൗത് വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ വർഗീസ േപാൾ , െവണല

േദശത് കീഴാടൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇടപളി െസൗത് 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 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:എ5-14756/2021 10-09-2021
 
  കണയനര താലകില   കമളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകികടി അമ  കമളം േദശം

അയനാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കമളം  വിേലജില   പേരതയെട മകന േഗാപാലകഷൻ എ എസ , കമളം േദശം അയനാട് വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-10-1986 -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:എ5-14755/2021 10-09-2021
 
 കണയനർ  താലകില   കമളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരിജമണി എ എസ  കമളം േദശത

് അയനാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കമളം വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ േഗാപാലകഷൻ എ എസ , കമളം േദശത് അയനാട്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എലിസബത് േപാൾ അമ 63

2 ബിജ േപാൾ സേഹാദരൻ 48

3 വർഗീസ േപാൾ സേഹാദരൻ 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപാലകഷൻ എ എസ മകന 72
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വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കമളം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-06-2013  -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:എ5-14210/2021 17-09-2021
 
 കണയനര താലകില   കാകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാേകാ നിേരാത്  കാകനാട

േദശത്  െചറേശരിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാകനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള മിചി േകാര േപാൾ , കാകനാട േദശത്

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   23-10-2008  -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:എ5-14452/2021 17-09-2021
 
  കണയനര  താലകില    എറണാകളം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സധാകര  േഷണായി

േകാവിൽവടം േദശത് 42/2318 A 6 വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എറണാകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അഹല് േഷണായി , േകാവിൽവടം

േദശത് 42/2318 A 6 വീട , േബാധിപിച അേപക   എറണാകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   26-01-2021 -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. 

 
നമര:എ 5-14733/2021 17-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപാലകഷൻ എ എസ സേഹാദരൻ 72

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിചി േകാര േപാൾ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഹല് േഷണായി ഭാര് 76

2 ലളിത കമത് മകള 50
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 കണയനര താലകില   ഇടപളി െസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി ചനേശഖരൻ  െവണ

ല  േദശം  സൗപർണിക  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളി െസൗത് വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര് എ െക കമലം , െവണല േദശം

സൗപർണിക വീട , േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   18-07-2021  -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 എ െക കമലം ഭാര് 72

2 എ ചനേമാഹൻ മകന 44

3 എ ചനേലഖ മകള 38
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-18831/2021 02-11-2021
 
കണയനര താലകില   ഇടപളിെതക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനാഭായ എം പി  പാടിവട

ം േദശത് േതാടമഠം മിേലനിയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിെതക്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന സതീഷ , , േബാധിപിച അേപക

ഇടപളിെതക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-01-2021  -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 വിേനാദ മകന 61

2 സതീഷ മകന 60
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-17956/2021 29-10-2021
 
 കണയനർ  താലകില   വാഴകാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ െക പതനാഭൻ  തകാകര

േദശം IIA-14/158 NGO ക്ാർേടഴസിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ശീജ വി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2021-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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-14848/2021 08-10-2021
 
  കണയനർ താലകില  േചരാെനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ  േചരാെനൂർ ദ

േശത്   െവളിപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് േമഴസി േജാസഫ േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസരവഴി

  അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന  28-08-2014-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 വി ഭാര് 38

2 നനന പതനാഭൻ മകള 17

3 മീനാകി പതനാഭൻ മകള 12

4 തമായി എൻ െക അമ 74

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമഴസി േജാസഫ ഭാര് 69

2 സിേജാ വി െജ മകന 41
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-16713/2021 30-10-2021
 
 കനയനര താലകില   കാകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി എ െകാചമഹമദ  കാകനാട

േദശത്  വാളംേകാടിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാകനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന വി െക ഹൈസൻ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-02-1994  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-16510/2021 30-09-2021
 
 കനയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക േജാസ  കാരികാമറി

േദശത്  മാമിളി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എറണാകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജയരാജ മാമിളി , , േബാധിപിച

അേപക   എറണാകളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-1998 -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 െക ഹൈസൻ മകന 62

2 വി െക ഇസൈമൽ മകന 67

3 റജീന വി െക മകള 56

4 റാബിയ െകാചമഹമദ ഭാര് 83

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അചാമ േജാസ ഭാര് 73

2 സിന േസവ്ർ മകള 47

3 ബാബരാജ മകന 45

4 ജയരാജ മകന 44
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-16352/2021 07-10-2021
 
 കനയനര താലകില   കാകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ ടി െക,  കാകനാട േദശത

് ഫാറ് നമർ 5 ഡി സീവഡ anchor വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാകനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ രാമചനൻ , േബാധിപിച അേപക

കാകനാട  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. 

 
നമര:എ5-16428/2021 30-09-2021
 
 കണയനര താലകില  എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റാണി േതാമസ,  കടവന േദശത്

28/3097 ,കിസൻ ടാേഗാർ നഗർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എളംകളം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രാജൻ ആലങൽ േതാമസ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-03-2021 -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:എ5-15321/2021 13-10-2021
 
 കണയനര താലകില   കാകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി അമ , കാകനാട േദശത്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ രാമചനൻ ഭാര് 69

2 നിർമൽ രാമചനൻ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജൻ ആലങൽ േതാമസ ഭരതാവ 72

2 മാതയ ആലങൽ േതാമസ മകന 44

3 ദിയ േതാമസ മകള 30

4 റിയ േതാമസ മകള 40
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ശിവകപ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാകനാട വിേലജില   പേരതയെട മകള െക പി സരളാേദവി , േബാധിപിച അേപക   കാകനാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-03-1994  -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 5-15320/2021 13-10-2021
 
 കണയനര താലകില   കാകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി രാധ , കാകനാട േദശത്

ശിവകപ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാകനാട വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി വിലാസിനി അമ െക പി, , േബാധിപിച അേപക

കാകനാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2018  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പി സരളാേദവി മകള 72

2 വിലാസിനി അമ െക പി മകള 94

3 െക പി അമിണിയമ മകള 84

4 െക പി രാജലകി മകള 81

5 േഗാപാലകഷൻ മകന 77

6 റി േപംകമാർ േമേനാൻ (മരണെപട മകൻ പങജാക
േമേനാൻെറ മകൻ)

പൗതൻ 59

7 അജിതകമാർ റി  (മരണെപട മകൻ പങജാക േമേനാൻെറ
മകൻ)

പൗതൻ 55

8 സധീർ കമാർ റി  (മരണെപട മകൻ പങജാക േമേനാൻെറ
മകൻ)

പൗതൻ 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിലാസിനി അമ െക പി സേഹാദരി 94

2 െക പി അമിണിയമ സേഹാദരി 84

3 െക പി രാജലകി സേഹാദരി 81

4 െക പി സരളാേദവി സേഹാദരി 72

5 േഗാപാലകഷൻ സേഹാദരൻ 77

6 റി േപംകമാർ േമേനാൻ മരണെപട സേഹാദരൻ പങജാക
േമേനാൻെറ

മകന 59

7 അജിത്കമാർ റി  മരണെപട സേഹാദരൻ പങജാക
േമേനാൻെറ

മകന 55
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8 സധീർ കമാർ റി  മരണെപട സേഹാദരൻ പങജാക
േമേനാൻെറ

മകന 46
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-16427/2021 30-09-2021
 
 കനയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ റകിയാബായ േസട്  കല

ർ േദശത് സാനിയ 36/2598,A  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എറണാകളം വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹർഷാദ െസയിൻ , , േബാധിപിച

അേപക   എറണാകളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2021 -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 ഗൽഷൻ അഹമദ റഹമാൻ മകള 66

2 സീനത് നിഷാദ പേടൽ മകള 65

3 േറാഷൻ അഷറഫ മകള 63

4 മംതാസ ഫാറഖ േസഠ~ മകള 61

5 ഹാരിസ െസയിൻ േസഠ~ മകന 58

6 ഹർഷാദ െസയിൻ മകന 51
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 5 -15704 / 2021 30-09-2021
 
 കണയനര താലകില   മണകനം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ധനഞയൻ  പേതാട േദശത

് ുതിലയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണകനം വിേലജില   പേരതനെറ മകന പി ഡി ജയചനൻ , , േബാധിപിച അേപക   മണകനം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    30-08-2021  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5\-15563 / 2021 30-09-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എസ രംഗനാഥൻ

േപാേണകര  േദശത്  49  /  1280   ,തളസി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിേനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സീത

രംഗനാഥൻ , , േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2021  -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:എ 5 -15772 / 2021 30-09-2021
 
 കണയനര താലകില   എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ പി എസ  കൂർ േദശ

ത് ഹൗസ നമർ 44 / 675 ,അശ്തി െമേടാ ഗാർഡൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി ഡി ധനഞയൻ മകന 52

2 ദീപ ധനഞയൻ മകള 51

3 സി റാബിയ ഭാര് 83

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീത രംഗനാഥൻ ഭാര് 79\

2 വിേനാദ രംഗനാഥൻ മകന 53
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എളംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗിരിജ ആർ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-04-2021 -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 -15942 / 2021 30-09-2021
 
 കണയനര താലകില   നടമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ വിജയലകി െതകംഭാഗംേദശത്

ഇെളചിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നടമ വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാേജഷ േമേനാൻ ഇ , , േബാധിപിച അേപക   നടമ വിേലജ

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

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 -15755 / 2021 30-09-2021
 
 കണയനര താലകില   കമളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി എ അബൾ ഹമീദ ,റഹത് ഹമീദ

കമളം  േദശത്  ഹഫീർ  മൻസിൽ  എനിവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കമളം  വിേലജില   പേരതരെട  മകന ഹനീർ ടി എ , , േബാധിപിച അേപക

കമലം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന    03-07-2010 -ലം ടിയാൾ 22 -7 -2019 -ലം  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 ഗിരിജ ആർ ഭാര് 55

2 ആർ ശിവറാം മകന 22

3 രാേകഷ ശർമ ആർ മകന 19

4 പി വി സഗണ അമ 82

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേജഷ േമേനാൻ ഇ മകന 49

2 ബിന ഇ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:എ 5 -15807 / 2021 30-09-2021
 
  കണയനര താലകില   മണകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിദ്ാശങർ എ ആർ  ഉദയം

േപരർേദശത്  അനിഴം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകനം വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിഷ ശങർ , , േബാധിപിച അേപക

മണകനം 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. 

 
നമര:എ 5 -14553 / 2021 30-09-2021
 
 കണയനര താലകില   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജയിംസ ഫിലിപ്  പാലാരിവട

ം  േദശത്  35  /എഫ 2  ഗാലകസി  െചറി  വഡ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടപളിെസൗത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബീന

ആൻറണി , , േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിെസൗത് 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. 

 
നമര:എ 5 -13916 / 2021 30-09-2021
 
 കണയനര താലകില   നടമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധീനബാബ എസ  െതകംഭാഗം േദശത

്  െപാതിപറമിൽ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടമ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഗനി വി , , േബാധിപിച അേപക   നടമ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

1 ഹൻസാർ ടി എ മകന 43

2 ഹനീർ ടി എ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി ശങർ ഭാര് 53

2 വിഷ\ശങർ മകന 30

3 ലകി ശങർ മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീന ആൻറണി ഭാര് 47

2 ആൺേലാൺ ജയിംസ പി മകന 17

3 ആൻ െജയിംസ മകള 15
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ടിയാന     05-07-2021  -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 -13533 / 2021 30-09-2021
 
 കണയനര താലകില   തകാകരേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജീവൻ െക പി , വടകാട

്  േദശത്  കാവങൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകാകരേനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷനി രാജീവ , , േബാധിപിച

അേപക   തകാകരേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-01-2021 -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 13522 / 2021 30-09-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി യ ചനേശഖരൻ പിള , ൈവറില

േദശത്  ശീ  സദൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പണിതറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജയകമാർ സി പിള , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-04-2020  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഗനി വി ഭാര് 52

2 ശീനാഥ എസ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷനി രാജീവ ഭാര് 42

2 അപർണ െക പി മകള 17

3 അനപമ രാജീവ മകള 14

4 ജാനകി അമ 69

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി ശീകമാർ മകന 60

2 േപം സി കമാർ മകന 58
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3 ജയകമാർ സി പിള മകന 52

4 ഇന ചനേശഖരൻ മകള 51
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5 -13526 / 2021 30-09-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ എച് നായർ എന ഹരിദാസ

ൻ  നായർ   പനരനി  േദശത്  ദ്ാരക  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പണിതറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിേജായ എച് , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-01-2012 -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 -13684 / 2021 30-09-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി േവണേഗാപാലൻ  ൈതകട

ം േദശത് െകാചകളേങത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പണിതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീേദവി സി ഡി , , േബാധിപിച അേപക

പണിതറ വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-2021  -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 -13703 2021 30-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരള നായർ ഭാര് 80

2 ബിമൽ രാജ ഹരിദാസ മകന 55

3 എച് ബിനിത മകന 51

4 ബിേജായ എച് മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി സി ഡി ഭാര് 54

2 വാണിശീ െക വി മകള 31

3 വിഷ േവണ െക വി മകന 28
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 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഭഗീരഥിയമ  പനരനി േദശത

് കളവത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പണിതറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന പകാശ െക പി , , േബാധിപിച അേപക   പണിതറ വിേലജ

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

04-2018  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 5 -13704 / 2021 30-09-2021
 
  കണയനര താലകില   ഇടപളിേനാരത്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   അഷീം  കമാർ  ,

േപാേണകര  േദശത്  സിദാർഥ  വില  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഇടപളിേനാരത്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന

മനീഷകമാർ എ , , േബാധിപിച അേപക   ഇടപളിേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2021 -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:എ5 -13690 / 2021 30-09-2021
 
 കണയനര താലകില   കാകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി ടി അേശാകൻ  കാകനാട

േദശത്  ബി  47  ജി  പി  ആർ  എ  ക്ാർേടഴസ  -ൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാകനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഇനിര ജി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2021 -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 പകാശ െക പി മകന 46

2 പദീപ കമാർ െക പി മകന 51

3 ശീേലഖ െക പി മകള 48

4 ശീലത െക പി മകെന ഭാര് 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഞജള അഷീം ഭാര് 43

2 മനീഷ കമാർ എ മകന 22
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നമര:എ 5 -13705 / 2021 30-09-2021
 
 കണയനര താലകില   മളവകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി എസ ദിേനശൻ  േപാഞികര

േദശത് തണാേശരി പറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മളവകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിൽജി െക പി , , േബാധിപിച അേപക

മളവകാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    30-11-2017  -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 -13671 / 2021 30-09-2021
 
 കണയനര താലകില   പണിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയാമ േജാൺ  പനരനി േദശത

് പളിയകഴിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പണിതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭരതാവ പി എം േജാൺ , , േബാധിപിച അേപക   പണിതറ

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. 

 
നമര:എ5 -13666 / 2021 30-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര ജി ഭാര് 54

2 അേനാജ സാഗർ മകന 28

3 അശ്തി എ ആർ മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിൽജി െക പി ഭാര് 57

2 നാദിയ ടി ഡി മകള 36

3 നിധിൻ ടി ഡി മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി എം േജാൺ ഭരതാവ 65

2 നിബ പി േജാൺ മകന 37

3 നിബിത പി േജാൺ മകള 35

4 ജലി പി േജാൺ മകള 33
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 കണയനര താലകില   എറണാകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക കമലാകി  െപരമാനർ

േദശത്  കീതറ പറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എറണാകളം വിേലജില   പേരതയെട മകന െക പി സരസൻ , , േബാധിപിച

അേപക   എറണാകളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2005 -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 -14843 / 2021 30-09-2021
 
 കണയനര താലകില   െതകംഭാഗം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരകറപ് എസ  െതകംഭാഗ

ം  േദശത്  ൈവഷവ  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതകംഭാഗം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയശീ ശശിധരകറപ് , , േബാധിപിച

അേപക   െതകംഭാഗം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2021 -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 െക പി സരസൻ മകന 66

2 സധ മകള 69

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ ശശിധരകറപ് ഭാര് 58
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