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Ernakulam District

 
Kunnathunad Taluk

 
NOTICE

 
No: A2-8175/2021 02-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that M.E.Muhammed, Mandoppillil House, Pallikkara, Kunnathuna

d 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 Aisha Beevi, Mandoppillil House, Pallikkara who expired on 21-07-2021

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 Aisha 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 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: A2-10585/2021 02-11-2021
 
  Notice is  hereby given to all  to whom it  may be concern that  Sudarsanan Thachil,  Thachil  House,  Vadavucode,

Puthencruz 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 Roshnamol.S Thachil House, Vadavucode who

expired on 29-04-2021 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 Roshnamol.S. 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

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

1 M.E.Muhammed Husband 67

2 Sherimol.M Daughter 43

3 Smitha Daughter 42

4 Sminu Daughter 40

5 Shamna Daughter 38

6 Nabeesa Sister 73

7 Abdu.C.E Brother 65

8 Mymoonath Sister 56

11310 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
No: A2-10594/2021 02-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Annie, Anchery House, Pallikkara, Kunnathunad 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 Varghese.E.P, Anchery House, Pallikkara who expired on 19-09-2021 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

Varghese.E.P. 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 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: A2-10595/2021 02-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Varghese.O.U, Olangattu House, Pinermunda, Kunnathuna

d 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 Uthup Paily, Olangattu House, Pinermunda,  who expired on 10-08-

2013 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 Uthup Paily. 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 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 Sudarsanan Thachil Father 61

2 Laila Mother 57

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

1 Annie Wife 52

2 Eldho Varghese Son 26

3 Thomas Varghese Son 19

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

1 Aleyamma Wife 79

2 Saly Daughter 61

3 Anu Daughter 58

4 Kunjumol Daughter 56
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No: A2-10605/2021 02-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Ajitha Kumari.K.M, Sunanda Mandiram, Muriyamangalam,

Thiruvaniyur 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 Vikraman.A.B Sunanda Mandiram, Muriyamangalam

who expired on 13-04-2021 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 Vikraman.A.B. 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: A2-10606/2021 02-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Karthika, Plakkiyil House, Kodumboor, Thiruvaniyur 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 Ayyappan Plakkiyil House, Kodumboor who expired on 05-10-1979 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

Ayyappan. 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 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: A2-10608/2021 02-11-2021
 

5 O.U.Paulose Son 54

6 Varghese.O.U Son 53

7 Thomas.O.U Son 48

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

1 Ajitha Kumari.K.M Wife 55

2 Vishnu Vikraman Son 27

3 Aparna Vikraman Daughter 20

4 Thankamma Mother 93

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

1 Karthika Daughter 73
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  Notice  is  hereby  given  to  all  to  whom it  may  be  concern  that  Karthik  Devadas,  Kulangara  Akathoottu  House,

Rayamangalam Kara, 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 Devadas.K, Kulangara

Akathoottu House, Rayamangalam Kara who expired on 13-04-2020 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 Devadas.K. 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 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: A2-10632/2021 02-11-2021
 
  Notice  is  hereby  given  to  all  to  whom  it  may  be  concern  that  Gopu  Murali,  Kanattu  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 Murali.K.S, Kanattu House, Keezhillam.P.O who

expired on 16-05-2021 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 Murali.K.S. 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: A2-10656/2021 02-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Mariyamma.M, Kizhakkumparambil House, Pulluvazhy.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  K.T.Chandy  Kizhakkumparambil  House,

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

1 Remadevi.P.G Wife 58

2 Keerthi.D Daughter 29

3 Karthik Devadas Son 23

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

1 Sobhana.P.N Wife 56

2 Geethu Murali Daughter 31

3 Gopu Murali Son 27

4 Dakshayani Mother 78
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Pulluvazhy.P.O who expired on 17-08-2021 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.T.Chandy. 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 th

e 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: A2-10667/2021 02-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Binu Philipose Chittethupara House, Elamkulam Kara,

Kolenchery.P.O, IykaranaduSouth 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 Peter Thomas Chittethupara

House, Elamkulam Kara, Kolenchery.P.O who expired on 21-09-2021 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 Peter Thomas. 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 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: A2-10674/2021 02-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Siji Sukumaran, Vetroth House, Iringole.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 V.K.Sukumaran, Vetroth House, Iringole.P.O who expired on 24-05-

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 V.K.Sukumaran. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . 

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

1 Mariyamma.M Wife 83

2 C.Mary Daughter 62

3 C.Babu Son 60

4 C.Jessy Daughter 57

5 C.Shibi Daughter 50

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

1 Binu Philipose Wife 51

2 Liya Sara Peter Daughter 24

3 Leon Peter Son 18
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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 Radhamani Wife 65

2 Simi Sukumaran Daughter 46

3 Siji Sukumaran Son 44
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Ernakulam District

 
Kunnathunad Taluk

 
NOTICE

 
:എ2-9711/2021 01-10-2021
 
 കനതനാട താലകില   മഴവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ് ഫിലിേപാസ  മഴവന

ർ കരയിൽ െകാമനാൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മഴവനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മീന ഫിലിപ് , , േബാധിപിച അേപക

മഴവനര വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2008  -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. 

 
:എ2-9713/2021 01-10-2021
 
 കനതനാട താലകില   കിഴകമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈപലി വർഗീസ  വിലങ് കരയി

ൽ കാനാംപറം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കിഴകമലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന പൗേലാസ െക വി , , േബാധിപിച അേപക   കിഴകമലം

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. 

 
:എ2-9714/2021 01-10-2021
 
  കനതനാട താലകില  അശമനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിനമ  േമതല കരയിൽ

കണംമാലിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  അശമനര വിേലജില   പേരതയെട മകന സനിൽ െക സി , , േബാധിപിച അേപക   അശമനര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീന ഫിലിപ് ഭാര് 66

2 ഫിലിപ് വിനയ േജാർജ് മകന 37

3 നിഷാന് വർഗീസ ഫിലിപ് മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പൗേലാസ െക വി മകന 62
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വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    08-09-2000  -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. 

 
:എ2-9715/2021 01-10-2021
 
 കനതനാട താലകില   കിഴകമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി െജ പൗേലാസ  ഊരകാട

കരയിൽ  ചളിയാട്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിഴകമലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അമൽ േപാൾ ,  ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-01-2003  -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. 

 
:എ2-9724/2021 01-10-2021
 
 കനതനാട താലകില   അറകപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം സി െക  െവേങാല

കരയിൽ ചാലയപറമിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അറകപടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൾ അസീസ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-10-2019  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിൽ െക സി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലിയാമ ഒ എസ ഭാര് 67

2 അമൽ േപാൾ മകന 40

3 അമിത മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ഭാര് 71

2 ഐഷാ ബീവി മകള 45

3 അബൾ അസീസ മകന 43
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:എ2-9738/2021 01-10-2021
 
 കനതനാട താലകില   േചലമറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ പി സലിം  വലം കരയിൽ

നാേനതാൻ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചലമറം വിേലജില   പേരതനെറ മകന റിയാസ സലിം , , േബാധിപിച അേപക   േചലമറം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-

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. 

 
:എ2-9756/2021 01-10-2021
 
 കനതനാട താലകില   തിരവാണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങപൻ ഒ പി  കഴിയറ കരയി

ൽ  ഒറേകാടയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവാണിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശശി ഒ റി , , േബാധിപിച അേപക

തിരവാണിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-2021  -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 സാറ ഭാര് 59

2 നസലി മകള 38

3 ജാസി മകള 33

4 റിയാസ സലിം മകന 28

5 ഹവ അമ 85

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭവാനി ഭാര് 77

2 ശശി ഒ റി മകന 60

3 രാേജഷ ഒ  റി മകന 44

4 ലീല മകള 57
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Ernakulam District

 
Kunnathunad Taluk

 
NOTICE

 
:എ2-9615/2021 29-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   കനതനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ ഇ പി  ചിറനാട കരയി

ൽ ഈരാളിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കനതനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഫാൻസിസ വർഗീസ ഈരാളിൽ , ,  േബാധിപിച

അേപക   കനതനാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2021 -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. 

 
:എ2-9623/2021 29-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   കവപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പൗേലാസ െക വി  ഐമറി കരയി

ൽ കളമാടകടി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കവപടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനം , , േബാധിപിച അേപക   കവപടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-11-2020 -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. 

 
:എ2-9624/2021 29-09-2021
 
  കനതനാട താലകില   കവപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻ െക സി  േചരാെനൂർ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഡാർളി പി. ഫാൻസിസ ഭാര് 69

2 േപാൾ വർഗീസ ഈരാളിൽ മകന 44

3 ഫാൻസ വർഗീസ ഈരാളിൽ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനം ഭാര് 67

2 ബിജ െക പി മകന 44

3 ബിജി മകള 41

4 ബിനി മകള 39
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കരയിൽ  കടിമാടം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവപടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഭാവതി െക വി , , േബാധിപിച അേപക

കവപടി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-03-2021  -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. 

 
:എ2-9638/2021 30-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   കനതനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ കമരി  േമാറയാല

കരയിൽ  രേതരിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനതനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആർ വി ശങരൻകടി , , േബാധിപിച

അേപക   കനതനാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-1985 -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. 

 
:എ2-9639/2021 30-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   കനതനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ വി ചനൻ  ചിറനാട കരയി

ൽ രേതരിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കനതനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരസ്തി , , േബാധിപിച അേപക   കനതനാട വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഭാവതി െക വി ഭാര് 47

2 ഋതപർണ മാധവൻ മകള 19

3 ഋത നനന മാധവൻ മകള 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാഘവൻ മകന 77

2 എം െക സധാകരൻ മകന 72

3 വൽസല മകള 68

4 ആർ വി ശങരൻകടി മകന 63

5 ശശി ആർ വി മകന 60

6 വാസനി ആർ വി മകള 55

7 സരസ്തി (മരണെപട മകൻ ചനെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 61

8 പീത (ടി മകൾ) പൗതി 41

9 പിയ ചനൻ (ടി ടി ) പൗതി 36

10 പിയങ ചനൻ (ടി ടി ) പൗതി 31
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-

11-1990  -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. 

 
:എ2-9657/2021 30-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   പടിമറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേഷാതമൻ പി എൻ  വിലങ്

കരയിൽ  പരതയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടിമറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന വി ഒ , , േബാധിപിച അേപക   പടിമറം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-07-2021  -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. 

 
:എ2-9660/2021 30-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   െപരമാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവി പി വി  ഇരിേങാൾ കരയി

ൽ രമ്ാലയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരമാവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരസം , , േബാധിപിച അേപക   െപരമാവര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി ഭാര് 61

2 പീത മകള 41

3 പിയ ചനൻ മകള 36

4 പിയങ ചനൻ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന വി ഒ ഭാര് 43

2 തങമ അമ 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസം ഭാര് 65
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2 രതീഷ പി രവി മകന 39

3 രമ് പി രവി മകള 37
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Ernakulam District

 
Kunnathunad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ2-9253/2021 22-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   വാഴകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിനീഷ എസ  െതേക വാഴകളം

കരയിൽ  സതീഷ  ഭവനം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജിത പി എം , െതേക വാഴകളം കരയിൽ

സതീഷ ഭവനം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വാഴകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിത പി എം ഭാര് 35

2 അഞിത ബിനീഷ മകള 13

3 അശ്ിത ബിനീഷ മകള 9

4 രാജമ അമ 72
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Ernakulam District

 
Kunnathunad Taluk

 
NOTICE

 
No: A2-10712/2021 04-11-2021
 
  Notice is  hereby given to all  to  whom it  may be concern that  Bindez.K.B,  W/o Late Binoy.N.R,  Nangelil  House,

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 Binoy.N.R Nangelil House, Perumbavoor

who expired on 19-09-2021 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 Binoy.N.R. 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: A2-10713/2021 04-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Nalini,  W/o Late K.G.Sadanandan, Kalappurackal House,

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 K.G.Sadanandan,  Kalappurackal

House, Perumbavoor.P.O who expired on 12-08-2021 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.G.Sadanandan, . 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 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 Bindez.K.B Wife 45

2 Megha.N.Binoy Daughter 21

3 Sasimani Mother 79

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

1 Nalini Wife 85

2 K.S.Saigal Son 61

3 K.S.Saju Son 60
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No: A2-10714/2021 04-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Biji.N, D/o Late T.I.Narayanan, Thekkumkudy House,

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 T.I.Narayanan Thekkumkudy House,

Perumbavoor.P.O who expired on 21-06-2021 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 T.I.Narayanan. 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 th

e 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: A2-10715/2021 04-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Siji.K.P, W/o Late Biju Varghese, Parappuzhayil House,

Kinginimattom.P.O,, IykaranaduSouth 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 Biju Varghese, Parappuzhayil

House, Kinginimattom.P.O, who expired on 27-08-2021 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 Biju Varghese,. 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 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: A2-10716/2021 04-11-2021

4 K.S.Suraj Son 53

5 K.S.Sudhir Son 52

6 K.S.Salil Son 49

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

1 Devaki.C.N Wife 83

2 Bini.T.N Daughter 57

3 Biji.N Daughter 55

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

1 Siji.K.P Wife 38

2 Mariya Biju Varghese Daughter 10

3 Miya Biju Varghese Daughter 6
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  Notice is  hereby given to all  to  whom it  may be concern that  Shaji.M.A,  B/o Late Sajeev.M.A,  Maliakal  House,

Kanjirakkad, 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 Sajeev.M.A Maliakal House, Kanjirakkad

who expired on 13-09-2021 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 Sajeev.M.A. 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: A2-10734/2021 04-11-2021
 
 Notice is hereby given to all  to whom it may be concern that Kiran Salu, S/o Late P.K.Salu, Punnalakudy 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 P.K.Salu,  Punnalakudy House,

Mudickal.P.O,  who expired on 12-06-2020 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 P.K.Salu,. 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 th

e 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: A2-10751/2021 04-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Nasar.M.M, S/o Late Maideen.M.M, Maniyampara House,

South Vazhakulam, Vazhakkulam 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 Maideen.M.M, Maniyampara

House, South Vazhakulam who expired on 17-08-2001 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 Maideen.M.M,. 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

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

1 M.X.Antony Father 85

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

1 Maya.M.P Wife 50

2 Keerthana Salu Daughter 26

3 Kiran Salu Son 23
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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: A2-10771(a)/2021 04-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Shaji John, S/o Late E.J.Yohannan, Elemchooranadu House

, Meempara.P.O, IykaranaduSouth 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 E.J.Yohannan Elemchooranadu

House, Meempara.P.O who expired on 27-06-2019 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 E.J.Yohannan. 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 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: A2-10771(b)/2021 04-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Shaji John, S/o Late V.T.Amminikutty, Elemchooranadu

House, Meempara.P.O, IykaranaduSouth 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  V.T.Amminikutty,

Elemchooranadu House, Meempara.P.O who expired on 11-01-2020 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 V.T.Amminikutty,. 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 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

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

1 Thachi Wife 82

2 Hawvamma Daughter 69

3 Aishabeevi Daughter 57

4 Nasar.M.M Son 55

5 Khadeeja Beevi Daughter 53

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

1 Kessiamma Daughter 61

2 Shaji John Son 57

3 Shiju John Son 47
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considered. 

 
SCHEDULE

 
No: A2-10773/2021 04-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Smitha.K.K D/o Late Pankajakshi Kumaran, Kuzhikattil

House, Pulluvazhi.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 Pankajakshi  Kumaran,

Kuzhikattil House, Pulluvazhi.P.O who expired on 08-11-2019 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 Pankajakshi Kumaran, . 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 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: A2-10774/2021 04-11-2021
 
  Notice is hereby given to all  to whom it  may be concern that Divya,  W/o Late Aneesh.T.K, Thottappillil  House,

Pulluvazhy.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 Aneesh.T.K,  Thottappillil  House,

Pulluvazhy.P.O who expired on 05-08-2021 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 Aneesh.T.K, . 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 th

e 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 Kessiamma Daughter 61

2 Shaji John Son 57

3 Shiju John Son 47

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

1 Smitha.K.K Daughter 42

2 Seema.K.K Daughter 39

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age
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1 Divya Wife 42

2 Devanandha Anish Daughter 7

3 Kumari Mother 65
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Ernakulam District

 
Kunnathunad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ2-10136/2021 31-10-2021
 
 കനതനാട താലകില   പതനകരശ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്ൻ  ബഹപരം കരയി

ൽ പളംതരത് കേരാട്   വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പതനകരശ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  േരഷ ,  ബഹപരം  കരയിൽ

പളംതരത് കേരാട്  വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക   പതനകരശ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-02-2011 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:എ2-10188/2021 19-10-2021
 
 കനതനാട താലകില   തിരവാണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷ പണികർ ക

െ  എസ   വരിേകാലി  കരയിൽ  കളപരയൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവാണിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷാേദവി െക

എൽ , വരിേകാലി കരയിൽ കളപരയൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   തിരവാണിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി      വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-01-2021 -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:എ2-10189/2021 19-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരഷ ഭാര് 35

2 േദവിക സത്ൻ മകള 16

3 അകയ സത്ൻ മകന 14

4 യമന അമ 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാേദവി െക എൽ ഭാര് 54

2 േഗാകൽ ജി പണികർ മകന 26

3 േഗാപിക പണികർ മകള 20
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 കനതനാട താലകില   തിരവാണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക േജാസഫ  കകാട

കരയിൽ പേങാടകഴിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    തിരവാണിയര  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  ലിസി  ,  കകാട  കരയിൽ

പേങാടകഴിയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   തിരവാണിയർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-2009 -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:എ2-10190/ 2021 19-10-2021
 
 കനതനാട താലകില   തിരവാണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒ എം േജാർജ്  കകാട

കരയിൽ  ഒനാേശരിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവാണിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി , കകാട കരയിൽ ഒനാേശരിൽ

വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   തിരവാണിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-11-2020 -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. 

 
നമര:എ2-10191/2021 19-10-2021
 
 കനതനാട താലകില   തിരവാണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കര്ൻ  തിരവാണിയർ കരയിൽ

 ചാതൻകഴിയിൽ  പതൻ  മണതമ്ാലിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവാണിയർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചിനമ ,

തിരവാണിയർ കരയിൽ  ചാതൻകഴിയിൽ പതൻ മണതമ്ാലിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   തിരവാണിയർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    01-10-2018  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിസി ഭാര് 54

2 ജിതിൻ പി േജാസ മകന 34

3 നിതിൻ പി േജാസ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി ഭാര് 76

2 സജ  േജാർജ് മകള 50

3 സിൽവി േജാർജ് മകള 49

4 സിതി േജാർജ് മകള 41
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ2-10192/ 2021 19-10-2021
 
 കനതനാട താലകില   കിഴകമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേമശ്രൻ നായർ  വിലങ്

കരയിൽ െചമാടമലയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിഴകമലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന മേനാജ സി പി , വിലങ് കരയിൽ

െചമാടമലയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കിഴകമലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2021 -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:എ2-10226/2021 19-10-2021
 
  കനതനാട  താലകില    രായമംഗലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കറമൻ  പുവഴി  ക

രയിൽ  െകാലമാരകടി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രായമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകൻ േതവൻ െക െക , പുവഴി കരയ

ിൽ െകാലമാരകടി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   രായമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-11-1989 -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 ചിനമ ഭാര് 72

2 ഡിജി േമാൾ കര്ൻ മകള 45

3 നിജ പി കര്ൻ മകന 43

4 ഡിജേമാൾ പി കര്ൻ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി ഭാര് 72

2 മായാേദവി സി പി മകള 47

3 മേനാജ സി പി മകന 44

4 മേനഷകമാർ സി പി മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 Jameela മകള 51

2 Sajid Ali K.K മകന 45

3 Abdul Rasheed K.K മകന 40
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4 േതവൻ െക െക മകന 73

5 ചനൻ െക െക മകന 66

6 തങമ മകള 64

7 കമാരി (മരണെപട മകൾ തങമ അയപൻെറ മകൾ ) പൗതി 60

8 രാജ സി എ       (ടി മകൻ ) പൗതൻ 59

9 രമണി            (ടി മകൾ ) പൗതി 48

10 കഷകമാർ പി ജി (മരണെപട മകൾ കർതവിെന മകൻ ) പൗതൻ 41
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Ernakulam District

 
Kunnathunad Taluk

 
NOTICE

 
നമര: എ 2 -10419/ 2021 19-10-2021
 
 കനതനാട താലകില   ഐകാരനാട േനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനമ എം വി ,

കടമറം കരയിൽ, തടതിൽ പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന അനീഷ െക  േജായി  േബാധിപിച അേപക   ഐകാരനാട

േനാരത്  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2021  -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:എ 2 -9900/ 2021 18-10-2021
 
 കനതനാട താലകില   െപരമാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിദാസ പി എ , െപരമാവർ

കരയിൽ   പലാർകാട്   വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വീവധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന സഹാസ ഹരിദാസ    േബാധിപിച അേപക   െപരമാവര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-02-2021  -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 അനീഷ െക േജായി മകന 44

2 ദീപ േജായി മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സശീല ഭാര് 76

2 സഹാസ ഹരിദാസ മകന 46

3 സരിത് ഹരിദാസ മകന 42
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