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Thrissur District

 
Mukundapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2 - 10051/21 24-01-2022
 
 മകനപരം താലകില   മാടായിേകാണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനന െക വി,  S/o േവലായധന

  കഴികാടപറമില  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാടായിേകാണം വിേലജില   പേരതെന ഭാര് േകാമളം സി വി,  േബാധിപിച

അേപക   മാടായിേകാണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന 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 - 10050/21 02-02-2022
 
  മകനപരം  താലകില   മാടായിേകാണം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങ,   W/o  ഭാസരന

ൈതവളപില ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാടായിേകാണം വിേലജില   പേരതയെട മകന േവണേഗാപാല ടി ബി, േബാധിപിച അേപക

മാടായിേകാണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാരി   26-04-2010  -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- 526/22 02-02-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േകാമളം സി വി ഭാര് 60

2 പദീപ െക സി മകന 43

3 സരിത െക സി മകള 37

4 സരിന െക ചനന മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ടി ബി രാധാകഷണന മകന 62

2 േജാഷി മകന 61

3 േവണേഗാപാല ടി ബി മകന 55

4 ലകിഭായി മകള 54
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 മകനപരം താലകില   പമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക ദാേമാദര,  S/o െക ആര

  കഷന  കരമാന  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പമംഗലം വിേലജില   പേരതെന മകന കഷാനന് ഡി കരമാന, , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന 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 - 523/22 02-02-2022
 
 മകനപരം താലകില   വടകംകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജന, S/o നാരായണന െചടിയാടില

  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വടകംകര വിേലജില   പേരതെന ഭാര് േരഖ,  േബാധിപിച അേപക   വടകംകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതെന 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. 

 
No:  C2/370/22 02-02-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that ASWATHY , Parappukkara Village, Mukundapuram Taluk o

f Thrissur District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before  in respect of the legal  heirs of

late JAYADEEP NATTUVEETTIL S/O T RAMANKUTTY MENON THEKKOOT (H) who expired on 14-11-2021 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 JAYADEEP

NATTUVEETTIL S/O T RAMANKUTTY MENON. 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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രഘരാമന ഡി െക മകന 60

2 കഷാനന് ഡി കരമാന മകന 57

3 സേനാഷ ദാേമാദരന കരമാന മകന 55

4 ധനലകി മകള 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േരഖ ഭാര് 56

2 മണികണന സി ആര മകന 35

3 രാഖി സി ആര മകള 33
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Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
No: C2/340/22 04-02-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that JESSY DAVIS  , Manavalasseri Village, Mukundapuram

Taluk of Thrissur District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before  in respect of the legal

heirs of late DAVIS M J S/O M P JOSEPH MURINGATHU PARAMBIL who expired on 23-07-2016 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 DAVIS M J S/O

M P JOSEPH. 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

 
നമര:C2/891/22 04-02-2022
 
 മകനപരം താലകില   കൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ ടി എം, S/o. മതായി. െതകയ

ില  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കൂര വിേലജില   പേരതെന മകന േഷാബി ടി േതാമസ, , േബാധിപിച അേപക   കൂര വില

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

 17-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതെന 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. 

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

1 ASWATHY Wife 36

2 ARATHY N Daughter 14

3 ABHINANDHA Daughter 8

4 RUGMAVATHY N S Mother 78

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

1 JESSY DAVIS Wife 62

2 ROSEMOL BOBY Daughter 41

3 JOJO DAVIS MURINGATHUPARAMBIL Son 38

4 JOYAL DAVIS MURINGATHUPARAMBIL Son 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:സി2-659/22 04-02-2022
 
  മകനപരം താലകില   പൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയനി ധരമരാജൻ, W/o.ധരമരാ

ജന  പതൻപരയല  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പൂര വിേലജില   പേരതയെട മകന നിജില. പി.ഡി., , േബാധിപിച അേപക

പൂര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാരി    30-05-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-910/22 04-02-2022
 
 മകനപരം താലകില   െതകംകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രമാേദവി. ടി. W/o. േഗാദവരമ.

വി.െക. 'സദരശനം' എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതകംകര വിേലജില   പേരതയെട മകള പീത. പി.ജി., , േബാധിപിച അേപക   െതകംകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാരി  02-

08-2019  -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:സി2-652/22 04-02-2022
 
 മകനപരം താലകില   െതാടിപാൾ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജീവൻ. സി.എം, S/o.മാണികടി

ചീരമത് ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതാടിപാൾ വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ഷീല, , േബാധിപിച അേപക   െതാടിപാൾ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-

1 കാര േതാമസ ഭാര് 68

2 ദീപ ഷാജ മകള 40

3 േഷാബി ടി േതാമസ മകന 39

4 ഷാജ ടി േതാമസ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നീന. പി.ഡി. മകള 31

2 നിജില. പി.ഡി. മകന 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പീത. പി.ജി. മകള 48

2 കവിത. പി.ജി. മകള 43
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04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതെന 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:സി2-661/22 05-02-2022
 
 മകനപരം താലകില   െനനമണികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനന വി.എം. S/o. കഷനനായര

 & മീനാകി അമ വാരികാട്  ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികളക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സരടിഫികറിനായി   െനനമണികര വിേലജില   പേരതെന മകന രഞിത് രവീനന, , േബാധിപിച

അേപക   െനനമണികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന 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:സി2-338/22 05-02-2022
 
 മകനപരം താലകില   മാടായിേകാണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറാസി േജാസ, W/o. പി.സി

.  േജാസ  െപരമളി  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാടായിേകാണം വിേലജില   പേരതയെട മകന പി. െജ. ഷാജന, , േബാധിപിച

അേപക   മാടായിേകാണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാരി   25-03-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീല ഭാര് 58

2 ൈശത് മകള 36

3 നിത് മകള 34

4 ലകമി മാതാവ 100

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉമ രവീനന ഭാര് 54

2 രഞിത് രവീനന മകന 32

3 മീനാകി അമ മാതാവ 82

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി.െജ. ഷാജന മകന 50
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Thrissur District

 
Mukundapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2 - 337/2022 31-01-2022
 
 മകനപരം താലകില   േവളകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയന െക െക, S/o കണന കലിപറമില

  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േവളകര വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ജയലകി എ പി,  േബാധിപിച അേപക   േവളകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-

12-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതെന 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 - 10323/21 31-01-2022
 
 മകനപരം താലകില   പതൻചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം എം എസ, S/o െസയ

ു  മഹമദ  മടതശാലില  ഹൗസ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പതൻചിറ  വിേലജില    പേരതെന ഭാര്  കദീജ,   േബാധിപിച  അേപക

പതൻചിറ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-02-2010 -ല മരണെപടതായം പേരതെന 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 - 450/22 31-01-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയലകി എ പി ഭാര് 60

2 ഉപാസന ഷിബി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കദീജ ഭാര് 75

2 സമീന ബീരാനകഞ മകള 53

3 ബഷീര എം ഐ മകന 49

4 സൈബര മകന 45

5 ഷമീര എം ഐ മകന 43

6 സജീര എം ഐ മകന 41
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  മകനപരം താലകില   ആമൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിതീഷ എ ഡി,   S/o ദിേനശന

ആവിയാന  ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആമൂര വിേലജില   പേരതെന മാതാവ രമ, , േബാധിപിച അേപക   ആമൂര വിേലജ ഓഫീസ

ര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2020

-ല  മരണെപടതായം  പേരതെന  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 - 525/22 31-01-2022
 
 മകനപരം താലകില   െതകംകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം വി കഷന എബാനിരി,  S/o  എ

ം  എന  പരേമശ്രന  എബാനിരി  മാടമന  മഠം  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതകംകര വിേലജില   പേരതെന മകന പരേമശ്രന എം

െക, , േബാധിപിച അേപക   െതകംകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതെന  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 - 159/22 31-01-2022
 
 മകനപരം താലകില   കാറളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലാലസന െക െക,  S/o കഞാപ കല

ട  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാറളം വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ദീപി  ലാലസന, േബാധിപിച അേപക   കാറളം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-

12-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതെന 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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമ മാതാവ 53

2 അനില വിനയന ഭാര് 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം സരസ്തി അനരജനം ഭാര് 67

2 പരേമശ്രന എം െക മകന 41

3 രജിത എം െക മകള 40

4 ശീേകഷ എം െക മകന 35
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2 - 466/22 31-01-2022
 
 മകനപരം താലകില   കാറളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ െക പി,  S/o പൗേലാസ കണമ

ഴ  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാറളം വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ആനി േജാസ, , േബാധിപിച അേപക   കാറളം വിേലജ

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

10-2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതെന 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 - 199/22 02-02-2022
 
  മകനപരം താലകില   െകാറനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാണ, S/o  സി  എല ത

ോമസ  െചരടായി  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െകാറനൂര  വിേലജില    പേരതെന മകന േടാംസ െചരടായി  േജാണ,

േബാധിപിച അേപക   െകാറനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മ

രണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന 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 - 87/22 02-02-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദീപി ലാലസന ഭാര് 46

2 ലിധിനലാല മകന 24

3 നിധിന െക ലാല മകന 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആനി േജാസ ഭാര് 54

2 ടിേജാ േജാസ മകന 34

3 ടിനസി േജാസ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമഴി ഭാര് 61

2 േസാണിയ സി െജ മകള 36

3 േടാംസ െചരടായി േജാണ മകന 35
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 മകനപരം താലകില   മാടായിേകാണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിലസന െക ഡി, S/o േദവസ

ി  കടലി  ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    മാടായിേകാണം  വിേലജില    പേരതെന  ഭാര്  സിനി  വരഗീസ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

മാടായിേകാണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന 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. 

 
No: C2/10353/21 07-02-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that SURESH T , Velookkara Village, Mukundapuram Taluk of

Thrissur District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before  in respect of the legal  heirs of

late NALINI MENON W/O K BALACHANDRA MENON THALIYAKATIL (H)  who expired on 17-09-2021 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 NALINI MENON

W/O K BALACHANDRA MENON . that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .

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

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

Tahasildar , 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

 
നമര:സി2-890/22 09-02-2022
 
 മകനപരം താലകില   മരിയാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി. വേളാന, S/o. േപങന വാരിയത

്  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മരിയാട വിേലജില   പേരതെന ഭാര് കാരത്ായനി,  േബാധിപിച അേപക   മരിയാട വിേലജ

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

07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതെന നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിനി വരഗീസ ഭാര് 38

2 അേലാന ജിലസന മകള 9

3 ആേരാണ ജിലസന മകന 4

4 അേഡാണ ജിലസന മകന 1

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

1 SUJATHA T Daughter 58

2 SUNITHA T Daughter 57

3 SURESH T Son 54
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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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കാരത്ായനി ഭാര് 75

2 ഉണികഷന മകന 56

3 സബഹണ്ന മകന 53

4 വി.വി. കമാരി മകള 49
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Thrissur District

 
Mukundapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2/9269/21 15-12-2021
 
 മകനപരം താലകില   െപാറതിേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇേഗഷ്സ. ഇ.എ @ െജയിംസ

, S/o. അേനാണി,  എലവതിങല വീട,  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാറതിേശരി വിേലജില   പേരതെന ഭാര് എ.ആര. െറജീന., , േബാധിപിച

അേപക   െപാറതിേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നവീന എലവതിങല മകന 31

2 എ. ആര. റജീന ഭാര് 64
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Thrissur District

 
Mukundapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2 - 84/22 27-01-2022
 
 മകനപരം താലകില   ഇരിഞാലകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാമണി എന, W/o  ആര

  പഭാകരേമേനാന  'ലകമിപഭ',  െനലികയില  ഹൗസ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരിഞാലകട വിേലജില   പേരതയെട മകന രാജീവ ആര,

േബാധിപിച അേപക   ഇരിഞാലകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാരി   31-10-2021  -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 - 88/22 27-01-2022
 
 മകനപരം താലകില  മരിയാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്ഭാമ, W/o ചനന പാേറപറമില

ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  മരിയാട  വിേലജില   പേരതയെട മകള ചനേലഖ പി സി, േബാധിപിച അേപക   മരിയാട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാരി 18-11-

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 - 83/22 27-01-2022
 
 മകനപരം താലകില   പൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരവിനന വി,  S/o രാമനകടി നായര

'േശയസ്',  വാപാല  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പൂര വിേലജില   പേരതെന ഭാര് സനിത,  േബാധിപിച അേപക   പൂര വില

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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജീവ ആര മകന 48

2 രഞിത് രവീനനാഥന മകന 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനേലഖ പി സി മകള 47
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 04-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന 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. 

 
No: C2/10256/21 28-01-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that MAYA K M , Porathisseri Village, Mukundapuram Taluk of

Thrissur District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before  in respect of the legal  heirs of

late SHAJU CHELLANGATH VELUKKUTTY S/O VELUKKUTTY CHELLANGATH (H) who expired on 12-10-2021 and that it

has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late SHAJU

CHELLANGATH VELUKKUTTY. 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

 
നമര:C2/9675/21 28-01-2022
 
 മകനപരം താലകില   ഇരിഞാലകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരന െക പി s/o പാപകടി

കളംേകാളി  (h)  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇരിഞാലകട വിേലജില   പേരതെന   മകള ഓമന, , േബാധിപിച അേപക   ഇരിഞാലകട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-02-2009  -ല  മരണെപടതായം  പേരതെന     നി  യമനസത  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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനിത ഭാര് 48

2 അനീഷ എ മകന 25

3 വിഷ എ മകന 23

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

1 MAYA K M Wife 37

2 ATHUL KRISHNA C S Son 11

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െകൗസല് മകള 69
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നമര:c2/238/22 28-01-2022
 
 മകനപരം താലകില   തകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബലരാമന   ടി എ s/o അനനരാമന തകര

 മഠം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 തകര വിേലജില   പേരതെന മാതാവ സഭദ, , േബാധിപിച അേപക   തകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതെന  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 - 102/22 07-02-2022
 
 മകനപരം താലകില   ആമൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബഹണ്ന െക വി,  S/o േവലായ

ധന കളരികല ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആമൂര വിേലജില   പേരതെന മകന അജിത് െക എസ, , േബാധിപിച അേപക   ആമൂര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    09-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതെന  നിയമാനസത  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. 

 
No: C2 - 10240/21 07-02-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that INDIRA BHASKARAN , Velookkara Village, Mukundapura

m Taluk of Thrissur District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before  in respect of the legal

heirs of late M BHASKARAN, S/o  PARAMESWARAN 'SAROVARAM', MULLOTH 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

2 ഓമന മകള 56

3 സേലാചന മകെന ഭാര് 55

4 േരഷ പൗതി 32

5 രാേകഷ പൗതൻ 31

6 അകയ െക ആര പൗതൻ 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഭദ മാതാവ 86

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന സബഹണ്ന ഭാര് 70

2 അജിത് െക എസ മകന 47

3 സനില കളരികല സബഹണ്ന മകന 44
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M BHASKARAN, S/o  PARAMESWARAN. 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 , 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 INDIRA BHASKARAN Wife 74

2 PARIYADATH BHASKARAN SREEKUMAR Son 58

3 GEETHA P B Daughter 57

4 P B RAVIKUMAR Son 55

5 MANOJ KUMAR PARIYADATH BHASKARAN Son 53
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