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Ernakulam District

 
Kunnathunad Taluk

 
NOTICE

 
No: A2-10512/2021 28-10-2021
 
  Notice is hereby given to all  to whom it  may be concern that Abdul  Rahim.M.M Mookkada House, Mudickal.P.O,

Marambilli Village, Kunnathunad Taluk of Ernakulam District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce

before Various purposes in respect of the legal  heirs of late K.K.Howa Beevi Mookkada House, Mudickal.P.O who expired

on 03-09-2021 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 K.K.Howa Beevi. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members fo

r receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person

before the Tahasildar , Kunnathunad 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. 

 
SCHEDULE

 
No: A2-10551/2021 28-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Ajitha, Chennoth House, Keezhillam.P.O, Rayamangalam

Village, Kunnathunad Taluk of Ernakulam District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before

various purposes in respect of the legal  heirs of late Prakash Sanker.C, Chennoth House, Keezhillam.P.O who expired on

14-09-2021 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 Prakash Sanker.C. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .

 Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receivin

g the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the

Tahasildar , Kunnathunad 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. 

 
SCHEDULE

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

1 Suhara Daughter 65

2 Jalal.M.M Son 63

3 Abdul Rahim.M.M Son 61

4 Sarja Daughter 57

5 Shamla.M.M Daughter 55

6 Shani.M.M Daughter 53

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age
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No: A2-10563/2021 28-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Rekha, Manus, Perumbavoor.P.O, Perumbavur Village,

Kunnathunad Taluk of Ernakulam District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before various

purposes in respect of the legal  heirs of late Rajam Eswaran, Manus, Perumbavoor who expired on 07-10-2021 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 Rajam

Eswaran. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  Hence, it is propose

d 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 , Kunnathunad

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. 

 
SCHEDULE

 
No: A2-10566/2021 28-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Koyakutty.P.A, Pothiyil House, Karukulam, Pattimattam

Village, Kunnathunad Taluk of Ernakulam District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before

various purposes in respect of the legal  heirs of late Sunitha.P.P, Pothiyil House, Karukulam who expired on 07-02-2021

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 Sunitha.P.P. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  Minor(s) is/ar

e under the protection of Sl.No 1 in the below list.  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly i

n 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 , Kunnathunad 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. 

 
SCHEDULE

 
No: A2-10572/2021 28-10-2021

1 Ajitha Wife 53

2 Malavika Prakash Daughter 27

3 Parvathi Prakash Daughter 24

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

1 Rekha Daughter 53

2 Veena Parameswaran Daughter 49

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

1 Koyakutty.P.A Husband 43

2  Ansu Koyakutty Daughter 17

3 Pareekunju.P.M Father 72

4 Hawa.K.M Mother 64
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 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Anish.P.A, Pallassery House, Kodanad, Kodanad Village,

Kunnathunad Taluk of Ernakulam District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before various

purposes in respect of the legal  heirs of late Antony, Pallassery House, Kodanad who expired on 20-06-2002 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 Antony.

that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . Parents died 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 ,

Kunnathunad 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. 

 
SCHEDULE

 
No: A2-10581/2021 28-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Nilash.T.H Thottathil House, Onnam Mile, Perumbavoor,

Perumbavur Village, Kunnathunad Taluk of Ernakulam District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before various purposes in respect of the legal  heirs of late M.P.Raffiyabeevi Thottathil House, Onnam Mile,

Perumbavoor who expired on 05-02-2021 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 M.P.Raffiyabeevi. that it is proposed to issue a legal heirship certificate

according to this to the applicant . Parents and Husband died 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 , Kunnathunad 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. 

 
SCHEDULE

 

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

1 Alphonsa Wife 62

2 Anish.P.A Son 37

3 Ancy.P.A Daughter 34

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

1 Shereena.T.H Daughter 53

2 Shaju.T.H Son 51

3 Nilash.T.H Son 46
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Ernakulam District

 
Kunnathunad Taluk

 
NOTICE

 
:എ2-9191/2021 23-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   കനതനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി വി ൈപലി (പൗേലാസ)

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന സിേജാ എരേമലി കരയിൽ വേടാടി തരതമൽ വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   കനതനാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-

11-2007-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. 

 
:എ2-9197/2021 23-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   െപരമാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം വി പവിതൻ  െപരമാവർ

കരയിൽ  മാളിേയകൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള കാർതിക എം പി  േബാധിപിച അേപക   െപരമാവര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    06-07-2018-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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ2-9203/2021 23-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   പതനകരിശ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി കര്ാേകാസ  െവമിളി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഹനി മകള 40

2 േസാമി മകള 47

3 സിനി മകള 44

4 സിേജാ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത ഭാര് 64

2 കാർതിക എം പി മകള 29
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കരയിൽ  കനം  പറത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന റിബിൻ കര്ാേകാസ േബാധിപിച അേപക   പതനകരിശ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-04-2015-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. 

 
:എ2-9205/2021 23-09-2021
 
  കനതനാട താലകില  െവേങാല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ എം എ  അലപ

കരയിൽ  മതിരമാലി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന രാേജഷ േഗാപാലൻ േബാധിപിച അേപക   െവേങാല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    13-05-2016-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. 

 
:എ2-9230/2021 23-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   ഐകരനാട േനാർത്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം വി േജാർജ്

പഴനടം കരയിൽ േമേലടത് വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന ജിന േജാർജ്  േബാധിപിച അേപക   ഐകരനാട േനാർത്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-08-2021-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റിബിൻ കര്ാേകാസ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ ഭാര് 64

2 രാഖി മകള 42

3 രാേജഷ േഗാപാലൻ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി ഭാര് 59
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:എ2-9231/2021 23-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   പടിമറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലിയാർ വി െക  കമേനാട കരയി

ൽ വേടകാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന നൗഷാദ വി എ  േബാധിപിച അേപക   പടിമറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    20-06-2019-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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ2-9297/2021 23-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   മാറമിളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ റഹിമാൻ എൻ െക

മടികൽ കരയിൽ നായതാൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന അനീസ എ റഹമാൻ  േബാധിപിച അേപക  മാറമിളി  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-

12-2017-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ2-9311/2021 24-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   വാഴകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിേനശ സി എ  െതേക ഏഴിപം

കരയിൽ  ചണാണി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് മഞഷ  േബാധിപിച അേപക   വാഴകളം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

2 ജിൻറ മകള 34

3 ജിന േജാർജ് മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ ഭാര് 68

2 നൗഷാദ വി എ മകന 48

3 സജിത വി എ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹാരിഫ െക െക ഭാര് 65

2 അനീസ എ റഹമാൻ മകന 44

3 അദീബ എ റഹമാൻ മകള 38
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 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. 

 
:എ2-9312/2021 24-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   മാറമിളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ റഹിമാൻ െക എസ

കരയിൽ  കറംകളം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ഷംസദീൻ  േബാധിപിച അേപക   മാറമിളി  വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ2-9319/2021 24-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   മാറമിളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി എ ഫാതിമ  പളിപം കരയി

ൽ േതനർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന മഹമദ അലി േബാധിപിച അേപക   മാറമിളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    30-11-2020-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 മഞഷ ഭാര് 37

2 നനന ദിേനശ മകള 15

3 നവീൻ ദിേനശ മകന 11

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന ഭാര് 61

2 സാജിത മകള 45

3 ഷംസദീൻ മകന 40

4 ജാസമിൻ മകള 38

5 ഖാലിദ മകന 32

6 സിദിഖ ഉൽ അകബർ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ അലി മകന 56

2 ബീവി മകള 52
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3 അസാബീവി റി എച് മകള 42
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Ernakulam District

 
Kunnathunad Taluk

 
NOTICE

 
:എ2-9320/2021 24-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   കിഴകമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ പി പൗേലാസ  മാകിനി

കരയിൽ  നമണാരിൽ  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന അബഹാം എൻ പി േബാധിപിച അേപക   കിഴകമലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-

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. 

 
:എ2-9322/2021 24-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   േവങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഔേസപ്  െനടങപ കരയിൽ മണയ

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ജിജിൻ േജാസഫ  േബാധിപിച അേപക   േവങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    29-08-2000-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. 

 
:എ2-9323/2021 24-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി ഭാര് 83

2 േതാമസ എൻ പി മകന 58

3 േജകബ എൻ പി മകന 56

4 അബഹാം എൻ പി മകന 54

5 േജാർജ് എൻ പി മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അചാമ ഭാര് 69

2 ജിജി േജാസഫ മകള 45

3 ജിനീഷ േജാസഫ എം മകന 43

4 ജിജിൻ േജാസഫ മകന 40
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 കനതനാട താലകില   ഐരാപരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ  ഐരാപരം കരയി

ൽ  മറിേശരികടിയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന എം ജി ശശി , , േബാധിപിച അേപക  ഐരാപരം  വിേലജ

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

09-2020-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. 

 
:എ2-9381/2021 24-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   മഴവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരീത  വലമർ കരയിൽ മണംകഴി

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന കഞമഹമദ പി എം  േബാധിപിച അേപക   മഴവനര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-01-2010-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. 

 
:എ2-9382/2021 24-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   വാഴകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിനീഷ എം െക  ൈകപരി കരയിൽ

മാണിേശരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ അമ ലകികടി  േബാധിപിച അേപക   വാഴകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-04-2020-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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപി എം ജി മകന 65

2 സരസ്തി മകള 62

3 എം ജി ശശി മകന 61

4 എം ജി ഉഷ മകള 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നബീസ ഭാര് 71

2 ൈമതീൻ എം എം മകന 51

3 കഞമഹമദ പി എം മകന 48

4 ൈമമനത് പി എം മകള 46
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ2-9392/2021 24-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   അറയപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദ ഇബാഹിം  െവേങാല

കരയിൽ  ചാതനാടൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ഷിഹാബ സി ഐ േബാധിപിച അേപക   അറയപടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-

03-2013-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. 

 
:എ2-9393/2021 24-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   അറയപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അവറാൻ എം എം  െവേങാല

കരയിൽ  മേണത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന മഹമദ ഷാമാസ എം എ േബാധിപിച അേപക   അറയപടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-06-2021-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 അനിത ഭാര് 32

2 അൻവിത വിനീഷ എം െക മകള 6

3 ലകികടി അമ 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ ഭാര് 59

2 ൈഷലജ മകള 46

3 അബദൾ െസമീർ മകന 42

4 ഷിഹാബ സി എ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നൈസഫ ഭാര് 65

2 മഹമദ ഷാമാസ എം എ മകന 39

3 ഷാമില മകള 37

4 ഷാഫില മകള 35
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:എ2-9394/2021 24-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   െപരമാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കളതിൽ കഷൻ ധർമരാജൻ

കാരാടപളി കരയിൽ ചിത ഭവൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് രാേജശ്രി പി എ  േബാധിപിച അേപക   െപരമാവര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-

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 രാേജശ്രി പി എ ഭാര് 78

2 മിനി മകള 58

3 സിനി മകള 57

4 സിമി മകള 51

5 സിജ മകള 49
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Ernakulam District

 
Kunnathunad Taluk

 
NOTICE

 
:എ2-9662/2021 30-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   വാഴകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാസൻ പി എൻ  െതേക വാഴകള

ം  കരയിൽ  പളികൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് പഷ ദാസ േബാധിപിച അേപക   വാഴകളം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-2021-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. 

 
:എ2-9198/2021 25-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   െപരമാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബമണി ബാലാജി  െപരമാവ

ർ  കരയിൽ  രാജശീ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ജയ േബാധിപിച അേപക   െപരമാവര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2021-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. 

 
:എ2-9416/2021 25-09-2021
 
  കനതനാട താലകില   രായമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നസീർ പി  വി   പുവഴി  ക

രയിൽ  പതകാടൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് മറിയംബീവി  േബാധിപിച അേപക   രായമംഗലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷ ദാസ ഭാര് 50

2 മാനസ ദാസ മകള 23

3 വിശാല ദാസ മകള 21

4 സേരാജിനി അമ 78

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയ ഭാര് 74
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10-2017-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ2-9427/2021 25-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   പതനകരിശ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി സി ചനൻ  കരിമഗൽ

കരയിൽ  െചറേതടത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് മിനി േബാധിപിച അേപക   പതനകരിശ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-10-2019-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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ2-9428/2021 25-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   ഐകരനാടെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എ കറമൻ  വടയമാട

ി കരയിൽ പളിയായതകടി വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള ഓമന വി െക  േബാധിപിച അേപക   ഐകരനാടെസൗത്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-09-2004-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 മറിയംബീവി ഭാര് 52

2 മഹമദ സഹൽ പി എൻ മകന 26

3 മഹമദ റസൽ പി എൻ മകന 24

4 ആറ അമ 87

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി ഭാര് 52

2 മിഥൻ ചനൻ മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന വി െക മകള 56
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:എ2-9431/2021 25-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   വടവേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപൻ കാവലൻ  വടവേകാട

്  കരയിൽ  വാഴപനാൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന പകാശ വി െക  േബാധിപിച അേപക   വടവേകാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-

04-2001-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. 

 
:എ2-9487/2021 25-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   കനതനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിെപണ്  െവമിളി കരയി

ൽ കാടായത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള രാജമ േബാധിപിച അേപക   കനതനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    04-07-1996-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. 

 
:എ2-9497/2021 25-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   േകാടനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ  േകാടനാട കരയി

ൽ പതൻപര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പങജാകി വി െക മകള 69

2 അപകടൻ വി െക മകന 60

3 രാജപൻ വി െക മകന 56

4 പകാശ വി െക മകന 51

5 കഷണൻകടി     (മരണെപട മകൾ തങമയെട മകന 55

6 മധ             (മരണെപട മകൾ തങമയെട മകന 52

7 ശിവൻ           (മരണെപട മകൾ തങമയെട മകന 48

8 അംബിക          (മരണെപട മകൾ തങമയെട മകള 45

9 േരഖ             (മരണെപട മകൾ മണിയെട മകള 38

10 ബിജ             (മരണെപട മകൾ മണിയെട മകന 30

11 ബിന           (മരണെപട മകൾ മണിയെട മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജമ മകള 73
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സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള േമരി പി വി  േബാധിപിച അേപക   േകാടനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    23-06-2009-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. 

 
:എ2-9507/2021 25-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   െവേങാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പൗേലാസ പി പി  െവേങാല

കരയിൽ െപാകതായിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ബിന േപാൾ േബാധിപിച അേപക   െവേങാല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

10-2020-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 േമരി പി വി മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന േപാൾ മകന 53

2 ബിന േമരി േപാൾ മകള 51
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