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Thrissur District

 
Kunnamkulam Taluk

 
NOTICE

 
No: A4/8687/2021 24-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Smt.Dhanya. K. V. W/o Kadavarath Abin Kumar

,Kadavarath House, Mangad Village, Kunnamkulam Taluk of Thrissur District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce before Bank in respect of the legal  heirs of late Kadavarath Abin Kumar  ,Kadavarath House who

expired on 09-05-2021 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 Kadavarath Abin Kumar . that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this

to the applicant . Parent are not alive Minor(s) is/are under the protection of Sl.No 1 in the below list.  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 ,

Kunnamkulam 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

 
നമര:A4/8484/2021 15-11-2021
 
 കനംകളം താലകില   ചീരമനങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകശവന നായര െക. വി.രവി

വരമന മകന,െതെകകടത് കാഞളി വടകടയില വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചീരമനങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള സ്പ,

െതെകകടത് കാഞളി വടകടയില വീട, േബാധിപിച അേപക   ചീരമനങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള മരണെപട 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. 

 

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

1 Dhanya. K. V Wife 34

2 Anusha. K. A Daughter 15

3 Ansika. K. A Daughter 11

4 Aryanath. K. A Son 5

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സ്പ മകള 26

28th December 2021Revenue Department18671
____________________________________________________________________________________________________________________________
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No: A4/8764/2021 22-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Smt.Fathimma K. W/o Moidunni  K.M., Karuthakka House,

Kanipayyoor Village, Kunnamkulam Taluk of Thrissur District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before NORKA in respect of the legal  heirs of late Shahirali Karuthakka Moidunni S/o Moidunni  K.M.Karuthakka

House who expired on 06-05-2021 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 Shahirali Karuthakka Moidunni. that it is proposed to issue a legal heirship

certificate according to this to the applicant . Wife is not alive. Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificat

e 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 , Kunnamkulam 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 Amina Grand Mother 88

2 Moidunni K.M. Father 75

3 Fathimma K. Mother 63

4 Shahana  K.M. Sister 35

5 Safna  K.M. Sister 30
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Thrissur District

 
Kunnamkulam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4/8297/2021 02-12-2021
 
 കനംകളം താലകില   കണാണേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.പി.ചിനന േമേനാന

എം.പി.കഷ േമേനാന മകന,പശാനി വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറി ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണാണേശരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പി. പി. സരസ്തി, പശാനി വീട,

േബാധിപിച അേപക   കണാണേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള മരണെപട

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:A4/8459/2021 15-11-2021
 
 കനംകളം താലകില   അഞര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷന   പഷരന മകന

,മനയില വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അഞര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ശരണ്, മനയില വീട, േബാധിപിച അേപക   അഞര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   24-01-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള, ഭാര് മരണെപട 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി. പി. സരസ്തി ഭാര് 70

2 പി. പി. മീര മകള 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശരണ് മകള 26

28th December 2021Revenue Department18673
____________________________________________________________________________________________________________________________
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Thrissur District

 
Kunnamkulam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-7252/2021 01-11-2021
 
 കനംകളം താലകില   ആളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ മകൻ എഡിസൺ എം റി

മളകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ സേഹാദരി ൈഷനി േതാമസ  േബാധിപിച അേപക   ആളർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    9-9-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  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:എ4-8005/2021 22-11-2021
 
  കനംകളം താലകില   പഴഞി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞേമാൾ െക എ  േചലകാട

പറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ അയപൻ െക േബാധിപിച അേപക   പഴഞി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.    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:എ4-7590/2021 22-11-2021
 
 കനംകളം താലകില   കാണിപയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉു  െക െക മകൻ സാമവൽ ക

ഞ െക യ  േകാലാടി   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് റീന റി  െക  േബാധിപിച അേപക   കാണിപയർ വിേലജ

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

10-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈഷനി േതാമസ സേഹാദരി 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അയപൻ െക ഭരതാവ 75
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അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  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:എ4-7542/2021 24-11-2021
 
  കനംകളം താലകില   കനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒ  സി  കരിയാേകാസ മകൻ

േഡാകർ േജകബ േറായ  ഓലിയിൽ  കനപിളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ലിലി േജകബ് േറായ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-02-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ ജീവിചിരിപില ,  മാതാവ ജീവിചിരിപണ്.  

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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റീന റി  െക ഭാര് 54

2 െക അതൽ ശ്ാം മകന 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലിലി േജകബ  േറായ ഭാര് 63

2 ടീന എലിസബത് േജകബ മകള 41

3 മിേഷൽ സസൻ േജകബ മകള 36

4 െഗഗ കരിയാേകാസ േജകബ് മകന 33
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Thrissur District

 
Kunnamkulam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-8228/2021 01-12-2021
 
 കനംകളം താലകില   േപാരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപകടൻ മകൻ േവലായധൻ എം

എ,  മർതാടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    േപാരകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അജിത്  കമാർ എം വി  ,  േബാധിപിച അേപക

േപാരകളം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര്,  മാതാപിതാകൾ എനിവർ ജീവിചിരിപില  

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:എ4-8227/2021 01-12-2021
 
 കനംകളം താലകില   േപാരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ ഭാര് വാസനി െക െക,

 മർതാടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    േപാരകളം  വിേലജില   പേരതയെട മകന അജിത്  കമാർ എം വി   േബാധിപിച അേപക

േപാരകളം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ, മാതാപിതാകൾ എനിവർ ജീവിചിരിപില 

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:എ4-8145/2021 01-12-2021
 
  കനംകളം താലകില   കാണിപയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േയാഹനാൻ മകൻ ബാലൻ

േജാൺ,   കളങര  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാണിപയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാൺ വിേനാദ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അജിത് കമാർ എം വി മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അജിത് കമാർ എം വി മകന 36
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പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ, മകൾ സ്പന െമൽവിൻ എനിവർ

ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം  േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-7888/2021 01-12-2021
 
 കനംകളം താലകില   െചമനട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ െക െക മകൻ ഭാസകരൻ  ക

െ  െക,   കണേഞരി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചമനട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഷപ , േബാധിപിച അേപക   െചമനട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    31-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  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 4-7802/2021 01-12-2021
 
 കനംകളം താലകില   കരികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ മകൻ െമായണി,  കാഞങാട

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരികാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫാതിമ െക എം ,  േബാധിപിച അേപക   കരികാട വിേലജ

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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വയലറ് ബാലൻ ഭാര് 81

2 െമൽവിൻ            (മരണെപട മകൾ സ്പ എനവരെട
ഭർതാവ)

മകളെട ഭർതാവ 70

3 ബീന വിജയൻ മകള 61

4 േജാൺ വിേനാദ മകന 57

5 വില്ം ഐനർളി മകന 54

6 ഓമന പൗേലാസ മകള 52

7 റബി േജായ മകള 52

8 േറാബിൻ             (മരണെപട മകൾ സ്പ െമൽവിൻ
എനവരെട മകൻ)

പൗതൻ 32

9 ആൽവിൻ                       ടി                ടി പൗതൻ 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഷ ഭാര് 72

2 സിത െക ബി മകള 43

3 സമിജ  െക െക മകള 39

4 സജീഷ െക ബി മകന 37
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01-2007  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  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:എ4-8172/2021 01-12-2021
 
 കനംകളം താലകില   അകതിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ മകൻ ബാലകഷൻ ക

െ  എൻ,   ലീജ  നിവാസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അകതിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിേനാദ കമാർ എൻ ബി ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-11-1997 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ, ഭാര്,  അവിവാഹിതയായ മകൾ ലീജ എൻ ബി

എനിവർ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-8106/2021 01-12-2021
 
 കനംകളം താലകില   ചണല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പീറർ വി ഡി ഭാര് ഫിേലാമിന പീറർ,

വാഴപിളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചണല വിേലജില   പേരതയെട മകൾ േറാബിൻ പീറർ, േറാജൻ പീറർ എനിവർ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ, മാതാപിതാകൾ എനിവർ ജീവിചിരിപില 

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ െക എം ഭാര് 67

2 അലി കാഞങാട് മകന 46

3 ആരിഫ െക എം മകള 44

4 ൈലല െക എം മകള 42

5 മഹമദ സാലിഹ െക എം മകന 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനേമാഹൻ എം ബി മകന 68

2 േപമവലി എൻ ബി മകള 66

3 മലിക പഭാകരൻ മകള 64

4 വിേനാദ കമാർ എൻ ബി മകന 60

5 അനപ കമാർ എൻ ബി മകന 57
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-8367/2021 01-12-2021
 
 കനംകളം താലകില   എരെനൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാനവൽ മകൻ േസവ്ർ പി എം,

പളിപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരെനൂർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി േസവ്ർ ,  േബാധിപിച അേപക   എരെനൂർ വില

്േലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 04-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  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:എ4-8296/2021 01-12-2021
 
 കനംകളം താലകില   െചാവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസേദവൻ മകൻ ജയമരകൻ വി,

െചറിേയടത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചാവനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗായതി സി , േബാധിപിച അേപക   െചാവനര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-

10-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  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:എ4-8362/2021 01-12-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േറാബിൻ പീറർ മകന 25

2 േറാജൻ പീറർ മകന 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി േസവ്ർ ഭാര് 66

2 റീന േസവ്ർ മകള 47

3 സിനി േജാൺസൺ മകള 45

4 ആൻസി േസവ്ർ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗായതി സി ഭാര് 63

2 പവീൺ സി െജ മകന 39

3 പദീപ സി െജ മകന 36
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 കനംകളം താലകില   െചമനിട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ വി ജി മകൻ േജകബ വി ടി

, വാകയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചമനിട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െടസി , േബാധിപിച അേപക   െചമനിട വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-2021 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െടസി ഭാര് 53

2 ദീപ വി െജ മകള 32

3 ദിവ് വി െജ മകള 29

4 ദീപക് വി െജ മകന 26
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