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Thrissur District

 
Mukundapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2/7557/21 23-09-2021
 
 മകനപരം താലകില   കടപേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണേഗാപാലൻ െപാനാത്

െപാനാത്  വീട  അവിടതർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപേശരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വനജകമാരി െതയാട്, െതയാട് വീട

അവിടതർ, േബാധിപിച അേപക   കടപേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള മരണെപടിടളതാണ

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 വനജകമാരി െതയാട് ഭാര് 61

2 വിപിൻ െപാനാത് മകന 37

23th November 2021Revenue Department13629
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Thrissur District

 
Mukundapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-7350/2021 23-10-2021
 
  മകനപരം  താലകില    കൂര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഫാൻസിസ  ഭാര്  േറാസ

ലി   െവളാനിേകാട   േദശം  കരിയാപിളി  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കൂര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഫാൻസിസ െക

വി  , െവളാനിേകാട  േദശം കരിയാപിളി വീട , േബാധിപിച അേപക   കൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവക

ാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട 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:സി2-7285/2021 23-10-2021
 
 മകനപരം താലകില   പതഞിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിന ൈഷൻ w/o ൈഷൻ  കിഴകമറ

ി  േദശം  േവലംപറമിൽ  വീട    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതഞിറ വിേലജില   പേരതയെട മകള ഗീഷ ൈഷൻ , കിഴകമറി  േദശം

േവലംപറമിൽ വീട  , േബാധിപിച അേപക   പതഞിറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   23-10-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

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:സി2-6716/2021 26-10-2021
 
  മകനപരം  താലകില   െചങൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈപലപൻ മകൻ പി  പി  പ

ോൾസൺ  എന  േപാളി   െചങാലർ  േദശം  പവതകാരൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാൻസിസ െക വി ഭരതാവ 62

2 സിൻസി മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീഷ ൈഷൻ മകള 19

2 സായകഷ ൈഷൻ മകന 10\
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േഷർളി േപാൾ , െചങാലർ േദശം പവതകാരൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െചങൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖനി

രം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-2021 -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. 

 
നമര:സി2-7064/2021 23-10-2021
 
 മകനപരം താലകില   മനവലേശരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലാണി മകൻ വി വി സബഹണ്

ൻ     ഇരിങാലകട   േദശം    വല പറമിൽ  വീട    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ    ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് രാജം വി എൻ , ഇരിങാലകട േദശം വല 

പറമിൽ  വീട , േബാധിപിച അേപക  മനവലേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-05-2021 -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. 

 
നമര:സി2-7072/ 2021 23-10-2021
 
 മകനപരം താലകില   പതഞിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി ആർ േതാമസ മകൻ സാൻലി സ

ി ടി  േചരിേയകര  േദശം ചിറയത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതഞിറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീന സാൻലി , േചരിേയകര  േദശം

ചിറയത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പതഞിറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-01-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഷർളി േപാൾ ഭാര് 55

2 ആൽഫഡ േപാൾ മകന 32

3 അമത േപാൾ  പി മകള 28 22

4 കിേസാ േപാൾ  പി മകന -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജം വി എൻ ഭാര് 68

2 വീണ വി എസ മകള 44

3 ുതി വി എസ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:സി2-7080/2021 23-10-2021
 
 മകനപരം താലകില   വടകംകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി െക പഭാകരൻ മകൻ രഗണൻ

വടകംകര േദശം ചാടപറമിൽ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകംകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഇനിര രഗണൻ , വടകംകര േദശം

ചാടപറമിൽ വീട , േബാധിപിച അേപക   വടകംകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2021 -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. 

 
നമര:സി2-7143/2021 23-10-2021
 
 മകനപരം താലകില   പൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പൗേലാസ പി എൽ മകൻ േജകബ പി

പി  മടതികര േദശം പൂകര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലസി േജകബ , മടതികര േദശം പൂകര

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-05-2021  -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. 

 
നമര:സി2-7671/2021 23-10-2021
 
 മകനപരം താലകില   െതകംകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി േഗാവിനൻ കടി േമേനാൻ മക

ൻ െക പി ഉണികഷൻ  േകാണതകന് േദശം കിഴേക പാലകാത്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

1 ലീന സാൻലി ഭാര് 49

2 കാേലബ  സാൻലി മകന 23

3 ലധി  സാൻലി ചിറയത് മകള 20

4 നദന സാൻലി മകന 15

5 െബസലിൽ സാൻലി ചിറയത് മകന 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര രഗണൻ ഭാര് 58

2 ദിവ് സിന മകള 31

3 ശിവ ആർ മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലസി േജകബ ഭാര് 63

2 അമൽ േജകബ മകന 37
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ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതകംകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

പിയ വി െക , േകാണതകന് േദശം കിഴേക പാലകാത്  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െതകംകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2021 -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 പിയ വി െക ഭാര് 43

2 ശീലകി േമേനാൻ മകള 19

3 മീനാകി േമേനാൻ മകള 13
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Thrissur District

 
Mukundapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-7094/2021 23-10-2021
 
 മകനപരം താലകില   പമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ െക ജി ഭാര് േബബി േജാൺ

അരിപാലം േദശത് കിടങൻ വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന അരൺ േജാൺ േബാധിപിച അേപക   പമംഗലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 25-

06-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-6915/2021 27-10-2021
 
  മകനപരം താലകില   കൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബൻ െക െക മകൻ സജീഷ െക

എസ  മടിതടി േദശത് കിഴപളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര്  രമ്  േബാധിപിച അേപക   കൂര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-02-2021 -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. 

 
നമര:സി2-6971/2021 27-10-2021
 
 മകനപരം താലകില   ആനനപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ പി എം ഭാര് കമലം ചനൻ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അരൺ േജാൺ മകന 30

2 ആൽവിൻ േജാൺ മകന 25

3 അലൻ േജാൺ മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ് ഭാര് 40

2 തീർത കല്ാണി മകള 16

3 കാർതിേകയ  കഷ െക എസ മകന 10

4 ഉഷ മാതാവ 68
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ആനനപരം േദശത് പളികപറമിൽ വീടിൽ   എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന രാേജഷ കമാർ പി സി േബാധിപിച അേപക   ആനനപരം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാൾ     18-08-2021  -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:സി2-7424/2021 28-10-2021
 
  മകനപരം താലകില   മരിയാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ െക എം ഭാര് സരയേദവി

മരിയാട  േദശത്  കടവിൽ വീടിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട ഭരതാവ കഷൻ െക എം േബാധിപിച അേപക   മരിയാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ

04-11-2019 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7430/2021 28-10-2021
 
 മകനപരം താലകില   പതൻചിറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എസ സതീശൻ ഭാര് എൻ ജ

ി പഷവതി  െവളർ േദശത് പളികൽ വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള സിംപിൾ പി സതീശ േബാധിപിച  അേപക   പതൻചിറ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാൾ     12-05-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേജഷ കമാർ പി സി മകന 50

2 ബിജകമാർ പി സി മകന 47

3 ഷിജ പി സി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷൻ െക എം ഭരതാവ 68

2 അരൺ െക െക മകന 37

3 അകയ െക െക മകന 25
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നമര:സി2-7425/2021 28-10-2021
 
 മകനപരം താലകില   െപാറതിേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ ഭാര് കാർത്ായന

ി  െക  െക   കരവനർ  േദശത്  െവടിയാടിൽ  വീടിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന രാേജഷ വി വി േബാധിപിച അേപക

െപാറതിേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ   30-04-2021  -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:സി2-7426/2021 28-10-2021
 
  മകനപരം  താലകില   ആമൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി  െജ േപാൾസൺ മകൻ ച

ാൾസ േപാൾസൺ  പളിേഞാട  േദശത്  തീതായി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ പിതാവ ടി െജ േപാൾസൺ േബാധിപിച

അേപക   ആമൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറ

ും  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-04-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7441/2021 28-10-2021
 
  മകനപരം താലകില   പൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാറണി മകൻ െക വി ഫാൻസിസ

പൂർ േദശത് കരപറമിൽ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് േമരി ഫാൻസിസ േബാധിപിച അേപക   പൂര വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിംപിൾ പി സതീശ മകള 46

2 സരിത പി സതീശ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരഖ രാധാകഷൻ മകള 47

2 രാേജഷ വി വി മകന 44

3 നിഖിൽ വി വി മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി െജ േപാൾസൺ പിതാവ 57
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

08-2020 -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. 

 
നമര:സി2-7673/2021 02-11-2021
 
 മകനപരം താലകില എടതിരിഞി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞയപൻ മകൻ രാജൻ എം െക

എടതിരിഞി േദശത് മതപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് അംബിക രാജൻ  േബാധിപിച അേപക   എടതിരിഞി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    08-07-2021  -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. 

 
നമര:സി2-7635/2021 02-11-2021
 
 മകനപരം താലകില   ഇരിങാലകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ െക വൽസൻ ഭാര് സിത

വൽസൻ   എ  െക  പി  േദശത്  കളതിൽ  വീടിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള ട്ിഷ വൽസൻ  േബാധിപിച അേപക

ഇരിങാലകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   04-01-2018  -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 േമരി ഫാൻസിസ ഭാര് 81

2 േമഴസി മകള 56

3 േഷർലി ഫാൻസിസ മകന 54

4 െസബാസ്ൻ ഫാൻസിസ െക മകന 51

5 സിസിലി െചറിയാചൻ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബിക രാജൻ ഭാര് 63

2 സൗമ് എം ആർ മകള 36

3 സിജിത് എം ആർ മകന 34
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിഷമ വൽസൻ മകള 34

2 റിനിഷ വൽസൻ മകന 30

3 ട്ിഷ വൽസൻ മകള 30
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Thrissur District

 
Mukundapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-7823/2021 02-11-2021
 
 മകനപരം താലകില  മനവലേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരൻ മകൻ വാസ എ എസ

േചലർ േദശത് അമാനത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് വസന വാസ   േബാധിപിച അേപക   മനവലേശരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-

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. 

 
നമര:സി2-7073//2021 02-11-2021
 
  മകനപരം താലകില   െതാടിപാൾ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ     േമാഹൻ മകൻ അശ്ിൻ

േമാഹൻ   െതാടിപാൾ  േദശത്  ഐകര  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മാതാവ സരസ്തി േബാധിപിച അേപക

െതാടിപാൾ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7826/2021 02-11-2021
 
 മകനപരം താലകില   േവളകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തലാപിളി േവലായധൻ ടി എ ഭാര്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസന വാസ ഭാര് 82

2 േസാമൻ മകന 59

3 സേനാഷ കമാർ എ വി മകന 58

4 ഷീലാേദവി എ വി മകള 57

5 സജിത കമാർ എ വി മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി മാതാവ 53
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അമിണി പി എ  നടവരമ് േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന രാജൻ ടി വി േബാധിപിച അേപക   േവളകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-

10-2020  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-8220/2021 02-11-2021
 
 മകനപരം താലകില   കടപേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ മകൻ വാസ  അവിടതർ

േദശത്  കളേങാളി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് േശാഭന േബാധിപിച അേപക   കടപേശരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-06-2017 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7213/2021 02-11-2021
 
 മകനപരം താലകില   കൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷവാര്ർ ഭാര് തായടി വാരസ്ാർ

കൂർ  േദശത്  വാരിയം  വീടിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള ശീേദവി േബാധിപിച അേപക   കൂര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   03-09-2006 -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 വതല ടി വി മകള 56

2 രാജൻ ടി വി മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന ഭാര് 53

2 വിനിൽ െക വി മകന 17

3 വിശാഖ െക വി മകന 10

4 കാർത്ായനി രാഘവൻ മാതാവ 89

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി െചനാമരാകൻ മകള 57
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2 ജയ മകള 54

3 മരളി മകന 50

4 ബിന െക വി മകള 45
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Thrissur District

 
Mukundapuram Taluk

 
NOTICE

 
No: C2-7075/2021 23-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Bindhu Jayakumar, Chaithanya House, Nellayi Village,

Mukundapuram Taluk of Thrissur District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before various

purposes in respect of the legal  heirs of late Jayakumar Gopinath Pillai S/o. Gopinath Pillai, Chaithanya House who expired

on 26-03-2021 and that it has been reported through the Village Officer, Chengaloor Villege reveals that the following

persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late Jayakumar Gopinath Pillai S/o. Gopinath Pillai.

that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . The deceased has no unmarried

brothers and sisters. Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said

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

person before the Tahasildar , Mukundapuram within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala

Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
No: C2-7079/2021 23-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Smt Gracy C. O. W/o. Augusthykutty N. L. Nedumparambi

l House, Chengallur Village, Mukundapuram Taluk of Thrissur District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before various purposes in respect of the legal  heirs of late Abhilash Nedumparambil Augusty, Nedumparambil

House who expired on 30-06-2021 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 Abhilash Nedumparambil Augustyn  that it is proposed to issue a legal heirship

certificate according to this to the applicant .The deceased has no unmarried brothers and sisters. 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 , Mukundapuram

within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those

sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

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

1 Bindhu Jayakumar Wife 45

2 Chaitanya  J. Pillai Daughter 22

3 Jishnu J. Pillai Son 18

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

1  Augusthykutty N. L. Father 65

13642 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 

23th November 2021Revenue Department13643
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Thrissur District

 
Mukundapuram Taluk

 
NOTICE

 
No: C2-7439/2021 28-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Geetha w/o Mohanan P K  Pothiyil House , Manavalasser

y Village, Mukundapuram Taluk of Thrissur District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before

Various Purposes in respect of the legal  heirs of late Mohanan P K s/o Kunjitty Pothiyil House  who expired on 25-06-2016

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 Mohanan P K s/o Kunjitty. 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 , Mukundapuram within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette.

Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
No: C2-7825/2021 02-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Alphonsa Varghese Porthur w/o Varghese Kuriakose

Porthur , Muriyad Village, Mukundapuram Taluk of Thrissur District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before Various Purposes  in respect of the legal  heirs of late Varghese Kuriakose Porthur s/o Kuriakose  Porthur

House  who expired on 08-05-2021 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 Varghese Kuriakose Porthur s/o Kuriakose . 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 , Mukundapuram within 30 days from the date of

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

considered. 

 
SCHEDULE

 

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

1 Geetha Wife 65

2 Asha P M Daughter 39

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

1 Alphonsa Varghese Porthur Wife 69

2 Antony Biju Varghees Porthur Son 41
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No: C2-6739/2021 02-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Anu Ravindran w/o Nishanth Sudhakaran Nair  Aradhana

Kunnath House, Amballur Village, Mukundapuram Taluk of Thrissur District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce before Various Purposes in respect of the legal  heirs of late Nishanth Sudhakaran Nair Aradhana

Kunnath House who expired on 18-01-2021 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 Nishanth Sudhakaran Nair. 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 , Mukundapuram within 30 days from the date of publication of

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

 
SCHEDULE

 
No: C2-7822/2021 02-11-2021
 
  Notice  is  hereby  given  to  all  to  whom it  may  be  concern  that  Mini  Nathan  w/o  Nathan  Vettath  Chennikutty  ,

Manavalassery Village, Mukundapuram Taluk of Thrissur District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before Various Purposes in respect of the legal  heirs of late Nathan Vettath Chennikutty s/o Chennikutty  Vettath

House  who expired on 27-07-2021 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 Nathan Vettath Chennikutty s/o Chennikutty . 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 , Mukundapuram within 30 days from the date of

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

considered. 

 
SCHEDULE

 

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

1 Anu Ravindran Wife 35

2 Surya Nishanth Son 11

3 Gayathri Nishanth Daughter 5

4 Vasanthy S Nair Mother 61

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

1 Mini Nathan Wife 50

2 Neeraj V N Son 21

3 Nimitha Nathan Daughter 25
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Thrissur District

 
Mukundapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-7554/2021 02-11-2021
 
 മകനപരം താലകില   മനവലേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇേട്ര  ഭാര് െകാചേതസ് ഇേട്ര

 ഇരിങാലകട േദശത് െതേകതല വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന േജാസഫ ടി ഐ  േബാധിപിച അേപക   മനവലേശരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ

29-09-2017 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െകാചേതസ് ടി ഐ മകള 69

2 േജാൺസൺ ടി  ഐ മകന 64

3 മാതയസ ടി ഐ മകന 62

4 ആലീസ ടി ഐ മകള 60

5 േജാസഫ ടി ഐ മകന 58
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