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Thrissur District

 
Mukundapuram Taluk

 
NOTICE

 
No: C2/8250/20 13-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that VASANTHI , Vallivattam 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 SREEJITH A J S/O JAYADEVAN AKKLIPARAMBIL who expired on 25-11-2019 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 SREEJITH A J S/O JAYADEVAN.

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:C2/4380/21 25-11-2021
 
 മകനപരം താലകില   ഇരിഞാലകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ പതിനി W/o കഷേമേനാന

െവളിചപാട്D/o ഏലര  ശീേദവി അമ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരിഞാലകട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ കഷേമേനാന, , േബാധിപിച

അേപക   ഇരിഞാലകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-12-2020 -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:C2/8056/20 23-10-2020
 

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

1 VASANTHI Mother 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷേമേനാന ഭരതാവ 89

2 ഉഷ മകള 59

3 ലതിക മകള 57

4 മരളി മകന 55
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 മകനപരം താലകില   െപാറതിേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹേദവൻ. എ.ആർ,  S/o രാമ

ൻ ആേലകാട്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപാറതിേശരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീേദവി. സി.ബി., ആേലകാട്, േബാധിപിച അേപക

െപാറതിേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2020  -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 ശീേദവി. സി.ബി. ഭാര് 46

2 ആകാശ കഷ എ.എസ. മകന 21

3 ആദർശ കഷ എ.എസ മകന 17

4 കല്ാണി മാതാവ 78
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സ഻2/3509/2021 

ത഻രഽത്തൽ പരസയം 

02/11/2021 ലെ കേരള ഗസറ്റ് വഺെയം 10 നമ്പർ 43 
പഺർട്ട് III കപജ് നമ്പർ 1012  ൽ ്പസ഻്഼േര഻്഻ട്ടടുള് 
സ഻2/3509/2021 നമ്പർ പരസയത്ത഻ൽ മരണലെട്ട വയക്ത഻യഽലെ 
കപര് െ഻ ലേ ശ഻വശങ്കരൻ നഺയർ എന്നഽ്ത് െ഻ ലേ 
ശ഻വശങ്കരൻ നഺയർ മേൻ ബബജഽ ശങ്കർ എന്ന് ത഻രഽത്ത഻ 
വഺയ഻കേണ്ടതഺണ് 

 

തഺൊേ് ഓഫ഼സ്    തഹസ഻ൽദഺർ 

മഽേഽന്ദപഽരം 02/02/2021 
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തിരുത്തല്പരസ്യം

സി2 – 8385/2020 09.06.2021

16.03.2021 ലെ� കേ�രള ഗസറ്റ് വാ�്യം 10 നമ്പര് 11 പാര്ട്ട് III കേപജ് നമ്പര് 2041 ല് 5-ാാം
നമ്പറായി  പ്രസിദ്ധീ�രിച്ച  വിജ്ഞാപനത്തില് അവ�ാശി�ളില് പകേരതയുലെ4 മാതാവായ
�ീ�  ശങ്കരന് എന്നവലെര നീക്കം  ലെ;യ്ത്  മ�ളായ  കേജ്യാതി�  എന്നവലെര ഉള്ലെ?ടുത്തി
തിരുത്തല്പരസ്യം പ്രസിദ്ധീ�രിക്കുവാന് താല്പര്യലെ?ടുന്നു. 

താലൂക്ക് ഓഫീസ്, മുകുന്ദപുരം       തഹസില്ദാര്
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Thrissur District

 
Mukundapuram Taluk

 
NOTICE

 
No: c2/9426/21 13-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that ANILA RAMACHANDRAN , Thottippal 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 SANEESH K RAMAN KARIMBANAKKAL who expired on 21-09-2020 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 SANEESH K

RAMAN. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  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

 
No: c2/9529/21 13-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that gracy alapatt , Manavalasseri Village, Mukundapuram Talu

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

of late jacob francis alapatt s/o francis kakapen alapatt who expired on 24-11-2021 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 jacob francis alapatt s/o francis

kakapen. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  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 ANILA RAMACHANDRAN Wife 34

2 VAIGHA K S Daughter 10

3 SIVADH K S Son 4

4 CHANDRIKA P S Mother 65

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

1 gracy alapatt Wife 65

2 paul francis alapatt Son 41
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No: c2/9532/21 13-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that bushara , Padiyur Village, Mukundapuram Taluk of Thrissu

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

yousuf mohameds/o mohamed abdulla illathparambil who expired on 11-11-2021 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 yousuf mohameds/o mohamed abdulla.

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: c2/9528/21 15-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Jayadevan , Velukkara 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 P V Achuthan Nair, S/o Raman Nair Pullanippilly who expired on 28-09-2021 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 P V Achuthan Nair, S/o Raman 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: C2/9079/21 15-12-2021

3 minu paul Daughter 35

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

1 bushara Wife 46

2 fahad i y Son 23

3 muhammad shibil i y Son 21

4 hiba i y Daughter 19

5  ayishabi Mother 80

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

1 Jayasree karthikeyan Daughter 54

2 Jayadevan Son 52

3 Jayanthy K Daughter 50
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 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sobhana Sadanandan , 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 Sadanandan, S/o Krishnan Nazhikathuparambil who expired on 27-07-2017 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 Sadanandan, S/o

Krishnan. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  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

 
നമര:C2/8789/21 04-12-2021
 
 മകനപരം താലകില   പമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജീവകമാര,  S/o ഗംഗാധരേമേനാന

 കരിയകാടില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പമംഗലം വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ജയശീ സജീവകമാര, , േബാധിപിച അേപക   പമംഗലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   27-09-2021 -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. 

 
നമര:സി2 - 9172/21 04-12-2021
 
 മകനപരം താലകില   െചങാൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപാളി സി എ,  S/o അന

േതാണി ചിറയത് ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങാൂര വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ആനി, േബാധിപിച അേപക   െചങാല

ലര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   15-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

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

1 Sobhana Sadanandan Wife 60

2 Dhanyamol Pralobh Daughter 36

3 Deepak Sadanandan Son 34

4 Dipeshkumar N S Son 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ സജീവകമാര ഭാര് 49

2 സജിത് സജീവകമാര മകന 23

3 അനഘ സജീവകമാര മകള 22
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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 ആനി ഭാര് 56

2 ബിന സി പി മകള 39

3 ബിനി സി പി മകള 36
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Thrissur District

 
Mukundapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2/9048/21 18-12-2021
 
 മകനപരം താലകില   കാറളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനനവലി അമ െക w/o  കഷവാര്ര

മിതാനനപരത് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാറളം വിേലജില   പേരതെന മകള ജയശീ എം െക ,  േബാധിപിച അേപക     കാറളം  വിേലജ

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

11-2017 -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

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2/9078/21 18-12-2021
 
 മകനപരം താലകില   മരിയാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പൗേലാസ,  S/o  േദവസി കേണരി

ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മരിയാട വിേലജില   പേരതെന ഭാര് െകാചേമരി പൗേലാസ, േബാധിപിച അേപക   മരിയാട വിേലജ

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

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. 

 
നമര:C2 -9380/21 20-12-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഷ മധസദനന മകന 60

2 സേരഷ കമാര  എം െക മകന 56

3 രേമശന കഷവാരിയര മകന 53

4 ജയശീ എം െക മകള 50

5 ദിലീപ എം  െക മകന 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െകാചേമരി പൗേലാസ ഭാര് 63

2 പവീണ മകന 29

3 പിയ െക പി മകള 27
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 മകനപരം താലകില   െചങൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിത,  W/o ഷാജ േകാനി

ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചങൂര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഷാജ, , േബാധിപിച അേപക   െചങൂര വില

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

 14-06-2021 -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

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2/9431/21 20-12-2021
 
 മകനപരം താലകില   ഇരിഞാലകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി കഷവരമ  S/o  നാരായണന

 േപാറി 'സേരാവരം' എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇരിഞാലകട വിേലജില   പേരതെന ഭാര് രമാഭായി തമാടി, േബാധിപിച അേപക

ഇരിഞാലകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-2021 -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:C2/9615/21 20-12-2021
 
 മകനപരം താലകില   െനലായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആതന S/o ശങരനാരായണന

 പളികല ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനലായി വിേലജില   പേരതെന മകന ശങര ആതന,  േബാധിപിച അേപക   െനലായി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-

12-2016 -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 ഷാജ ഭരതാവ 50

2 ആതിര െക എസ മകള 21

3 ആദിത് െക എസ മകന 18

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമാഭായി തമാടി ഭാര് 68

2 പേമാദ കഷവരമ മകന 47
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ ആതന മകള 44

2 ആശ പി എ മകള 43

3 ശങര ആതന മകന 41
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