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Thrissur District

 
Mukundapuram Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2 -6411 / 2021 14-09-2021
 
 മകനപരം താലകില   പടിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ െക ഭാസരൻ ഭാര് ലീല ഭാസരൻ

എലിഞിേകാടിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടിയര വിേലജില   പേരതയെട മകന മേനാഹരൻ ഇ ബി ,  ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-03-2021  -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. 

 
:സി 2 -3336 / 2021 14-09-2021
 
 മകനപരം താലകില   കാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ നായർ മകൻ മേനാഹരൻ നായർ

 െപാഞനം േദശത് മഠതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലളിത മേനാഹരൻ നായർ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-02-2020  -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. 

 
:സി 2 -3509 / 2021 14-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനന ഇ ബി മകള 64

2 രാമചനൻ ഇ ബി മകന 61

3 സനരൻ ഇ ബി മകന 59

4 മേനാഹരൻ ഇ ബി മകന 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത മേനാഹരൻ  നായർ ഭാര് 70

2 പഷ ഉദയകമാർ നായർ മകള 46

3 സനിത സേനാഷ പിള മകള 42

4 സനിൽ മേനാഹരൻ നായർ മകന 39
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  മകനപരം താലകില   െനനമണികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി  െക ശിവശങരൻ നായർ

പാഴായി  േദശത്  ആേരാഗ്നിേകതൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനനമണികര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീബ , ,

േബാധിപിച അേപക   െനനമണികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-10-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ ഭാര് 44

2 ദീനദയാൽ ദതാേതയൻ മകന 20

3 ഇനിര അമ 72

02th November 2021Revenue Department10127
____________________________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2021


		2021-11-02T16:24:40+0530
	Salim A




