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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-17761/2021 12-11-2021
 
 കണയനര താലകില   തകാകരേനാരത് വിേലജില വടേകാട േദശത് മാളിേയകൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  ജലീൽ എം എം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ സേഹാദരൻ ഹാഷിം സി എം  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    12-03-2021-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റസീന െക എച് ഭാര് 41

2 അഫതാബ എം െജ മകന 15

3 അഫീഫ എം െജ മകള 13

4 റകിയ െമായതീൻ മാതാവ 73
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-17658/2021 22-11-2021
 
  കണയനര താലകില   നടമ വിേലജില നടമ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശാലം ഭാസകര

േമേനാൻ, ഭാസകരൻ പി എ , കഷപിയ വീടിൽ  എനിവരെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േദവി േമേനാൻ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ  15-05-2018, 30-12-2000

എനീ തീയതികളിൽ   മരണെപടതായം പേരതരെട നിയമനസത അവകാശിയായി 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 േദവി േമേനാൻ മകള 53
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-13842/2021 26-08-2021
 
 കനയനര താലകില   കാകനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തതിയർ േദശത് മണകളങര വീടിൽ

  കാർതിേകയൻ എം എ,  രതമ പി ആർ   എനിവർ  മരണെപടേപായിടളതാണ.   പേരതരെട   അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന സനി എം െക

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ 04-08-2007, 9-10-2020 എനീ  തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം  പേരതരെട

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:എ5-13841/2021 10-09-2021
 
 കണയനര താലകില കാകനാട വിേലജില ചിേറതകര േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ മഹമദ െക പി

കണൻേകരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ  മകന അഷറഫ െക എം   േബാധിപിച അേപക   കാകനാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 05-12-2020-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനിേമാൾ എം െക മകള 54

2 സനി എം െക മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ ഭാര് 64

2 അഷറഫ െക എം മകന 42

3 സേലഖ െക എം മകള 42

4 സൈലമാൻ െക എം മകന 40

5 അബദൾ സലിം മകന 39

6 മഹമദ റഫീക് മകന 34

7 സഹറ മജീബ മകള 33
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Ernakulam District

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-16885/2021 22-11-2021
 
 കണയനർ  താലകില   പണിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   വി പി ഉണികഷൻ  െപാനരനി

േദശത്  െവടംവീടിൽപടി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് രമണി ഉണികഷൻ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമണി ഉണികഷൻ ഭാര് 47

2 രഞിത ഉണികഷൻ മകള 31

3 രഞിത് ഉണികഷൻ മകന 28
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ F5˛8090/2021. 2021 \hw-_¿ 2.

29˛6˛2021˛se 26˛mw  \º¿ tIcf Kk‰n¬ (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v
dh\yq hn`m -KØn¬ t]Pv \º¿ 4857 - {Ia \º¿ 46 Bbn {]kn≤s∏SpØnb
]c-ky-Øn¬ {Ia \º¿ (2) Bbn F. Fw. tPm¿÷v tPmk^v F∂Xv F. Fw. tPmk^v F∂pw
{Ia \º¿ (6) “]n. F. h¿§okv” F∂Xv “Sn. F. h¿Kokv” F∂pw” Xncp-Øn-hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

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

 
Kanayannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 5 -16391/ 2021 09-11-2021
 
 കണയനര താലകില   തകാകര േനാരത് വിേലജില ഞാലകം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ

വി  മാതയ   വരേമൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തകാകര േനാരത്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാർജ്  മാതയ  ,  ,

േബാധിപിച അേപക   തകാകര േനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-06-2021 -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 മറിയാമ മാതയ ഭാര് 72

2 േജാർജ് മാതയ വി മകന 47

3 മറീൻ മാതയ മകള 43
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