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NOTICE

 
നമര:സി2 6290/2021 08-09-2021
 
   മകനപരം താലകില   ഇരിഞാലകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ സി ഖാദർ െമായതീൻ മക

ൻ  എ െക സിദിഖ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരിഞാലകട വിേലജില

സജീഷ എ എസ  ആഞിലിവീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇരിഞാലകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി2 6734/ 2021 09-09-2021
 
    മകനപരം താലകില   വളിവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾഖാദർ എ എ ഭാര്യം

െവളേതടത കഷൻനായർ മകളമായ ആബിദ എന വി തങമണി  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളിവടം വിേലജില   സലീം ബാബ   അറകൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വളിവടം വിേലജ

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

05-2017  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി2 6733/2021 09-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹനീഷ എ എസ മകന 44

2 സജീഷ എ എസ മകന 42

3 ജറീഷ എ എസ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സലീം ബാബ മകന 50

2 സീനത് മകള 50

3 സബീന മകള 48

05th October 2021Revenue Department8003
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



   മകനപരം താലകില   വളിവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള മകൻ അബൾഖാദർ എ എ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളിവടം വിേലജില   സലീം ബാബ  അറകൽ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി2 6416/2021 09-09-2021
 
   മകനപരം താലകില   കാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ മകനൻ േമേനാൻ ഭാര് സി രമാേദവി

 എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടര വിേലജില   േഗാപകമാർ സി  ലകിപിയ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി2 6729/2021 08-09-2021
 
   മകനപരം താലകില   ഇരിഞാലകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി എൽ റാേഫൽ മകൻ

േറാബിൻസൺ െക ആർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഇരിഞാലകട

വിേലജില   െജസി േറാബിൻസൺ  കണകളം വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   ഇരിഞാലകട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-01-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സലീം ബാബ മകന 50

2 സീനത് മകള 50

3 സബീന എ എ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപകമാർ ചിറിയത് മകന 54

2 അനിൽകമാർ സി എം മകന 51

3 പിയ രാജേശഖരൻ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജസി േറാബിൻസൺ ഭാര് 57

2 നിന േറാബിൻസൺ െക മകള 32
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   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി2 6730/2021 08-09-2021
 
   മകനപരം താലകില   മണവാളേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി േഗാപിനാഥ േമേനാൻ മകൾ

മിനി േഗാപിനാഥ േമേനാൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണവാളേശരി

വിേലജില   മാലതി ജി േമേനാൻ  മാലതി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മണവാളേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2018  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി 2 6288/2021 09-09-2021
 
   മകനപരം താലകില   െകാറാനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബഹണ്ൻ മകൻ വിശ്

ംഭരൻ പി  എസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െകാറാനൂര വിേലജില

ഉഷ െക െക  പളികാേശരി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െകാറാനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി2 6038/2021 09-09-2021
 
   മകനപരം താലകില   െനനമണികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പൗേലാസ മകൻ ആൻറണി പി

പി  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനനമണികര വിേലജില   ടിേജാൺ പി എ

െപേരകാടൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െനനമണികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാലതി ജി േമേനാൻ അമ 84

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ഭാര് 56

2 കിരൺ പി വി മകന 34

3 കീർതി പി വി മകള 31

4 കൗസല് അമ 84
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വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-04-1991  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി2 6846/2021 09-09-2021
 
   മകനപരം താലകില   െപാറതിേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകികടി അമയെടയം

മാണിക്ൻ നായരെടയം മകൻ മകനൻ ടി എം  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െപാറതിേശരി വിേലജില   െക പഭാവതി  തളിയകാടിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െപാറതിേശരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-

07-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

No: c2 6415/2021 03-09-2021
 
  Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Meena Subash Punnamkulam House, Manavalasseri

Village, Mukundapuram Taluk of Thrissur District has filed an application  of a legal heirship certificate in respect of the legal

heirs of her Son late Rohan Punnamkulam who expired on 31-03-2021 and that it has been reported to this office that the

persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late Rohan Punnamkulam. that it is proposed to issue

a legal heirship certificate according to this to the applicant .

 
SCHEDULE

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടീന പി എ മകള 45

2 ടിേനായ പി എ മകന 43

3 ടിൻസി പി എ മകള 41

4 ടിേജാൺ പി എ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പഭാവതി ഭാര് 54

2 ദീപി ടി മകള 33

3 ധീരജ ടി മകന 28

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Meena Subash Mother 56
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  Parents of the Deceased are not alive        Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly

in favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship

certificate should be filed in person before the Tahasildar , Mukundapuram within 30 days from the date of publication of

this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered.

2 Radhika M R Wife 31
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