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Thrissur District

 
Mukundapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -6736/ 2021 12-10-2021
 
 മകനപരം താലകില   പറപകര വിേലജില  നനികര  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േലാനപൻ മക

ൻ പലൻ േലാനപൻ ഔേസപ്      എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറപകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറാസി ഔേസപ് , , േബാധിപിച അേപക

    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-02-2020 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 -5774/ 2021 12-10-2021
 
 മകനപരം താലകില   കാറളം  വിേലജില കാറളം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻകടി മകൻ പി ആ

ർ  വാസ   െപായാറ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാറളം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സി എ ലളിതാംബിക , ,  േബാധിപിച

അേപക     മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

09-2001  -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:സി 2 -55/ 2021 12-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസി ഔേസപ് ഭാര് 54

2 ജാകൻ ഔേസപ് പലൻ മകന 33

3 ജാനറ് േജാസ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി എ ലളിതാംബിക ഭാര് 78

2 വാസനി പി വി മകള 57

3 ഷീന മകള 52

4 ഗീത ദിലീപകമാർ  മകപറമിൽ മകള 48

09th November 2021Revenue Department11363
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  മകനപരം  താലകില   തകര വിേലജില തകർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ  മകൻ

അേശാകൻ  മണതിേകാട വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സശീല അേശാകൻ , , േബാധിപിച അേപക

   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-11-2016 -

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:സി 2 -6741/ 2021 12-10-2021
 
 മകനപരം താലകില   ആമൂര വിേലജില  മണംേപട േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതീശൻ എം

വി  ഭാര്  അരണ  ടി  െക   മഠതിപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആമൂര വിേലജില   പേരതയെട മകള സംഗീത എം എസ

,  ,  േബാധിപിച  അേപക    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2020  -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:സി 2 -6604/ 2021 12-10-2021
 
  മകനപരം  താലകില   െനലായി  വിേലജില  െനലായി  േദശത്   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  എൻ വി

െവങിേടശ്രൻ ഭാര്  െക  കാമാകി   േനാർത്  േതാപിൽ  മഠം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലായി വിേലജില   പേരതയെട മകന

പസാദ എൻ വി  ,  ,  േബാധിപിച  അേപക     മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021 -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 സശീല അേശാകൻ ഭാര് 53

2 അരൺ എം അേശാക മകന 32

3 അഖിൽ എം അേശാക മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതീശൻ എം വി ഭരതാവ 64

2 സരൺശാന് എം എസ മകന 32

3 സംഗീത എം എസ മകള 28
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസാദ എൻ വി മകന 58

2 പഭ എൻ വി മകള 57

09th November 2021Revenue Department11365
____________________________________________________________________________________________________________________________
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Thrissur District

 
Mukundapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -4189/2021 13-10-2021
 
 മകനപരം താലകില   പമംഗലം വിേലജില പമംഗലം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങപിള മകൻ

ശങരൻപിള  കലറകൽ വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പമംഗലം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഗിരിജ  ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-2013 -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:സി 2 -6816/ 2021 13-10-2021
 
 മകനപരം താലകില   െനനമണികര വിേലജില പലകാടകര േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധ

ൻ  മകൻ  േഗാപി  െക  വി   കിളവൻപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനനമണികര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭന

േഗാപി , , േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2021  -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:സി 2 -6731/ 2021 12-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ ഭാര് 63

2 സധ പി എസ    ( ആദ്ഭാര്യിെല മകൾ ) മകള 50

3 സിന                 ( ആദ്ഭാര്യിെല മകൾ ) മകള 47

4 കണൻ            (രണാംഭാര്യിെല  മകൻ ) മകന 38

5 സരിത അനിൽകമാർ (രണാംഭാര്യിെല  മകൾ ) മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന േഗാപി ഭാര് 66

2 സധീവ െക ജി മകന 43

3 സധീജ െക ജി മകന 42
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 മകനപരം താലകില   പടിയര വിേലജില  വളിവടം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്ൻ പി എസ ഭാര

യ മിനി  പി  എസ  പതകാട  എന പതകാടിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടിയര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സത്ൻ പി എസ ,

,  േബാധിപിച  അേപക     മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2020  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 -6737/ 2021 12-10-2021
 
 മകനപരം താലകില   പറപകര വിേലജില നനികര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശ്ംഭരൻ െക ക

െ മകൻ രാജൻ െക വി  കണായിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറപകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േജ്ാതിലകമി വി െക , , േബാധിപിച

അേപക     മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-

09-2020 -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:സി 2 -4318/ 2021 13-10-2021
 
 മകനപരം താലകില   െതാറവ  വിേലജില  െതാറവ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടൻ മകൻ അനി

ൽ െക െക  കദളികാടൻ വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െതാറവ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ബിന ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2007 -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 സത്ൻ പി എസ ഭരതാവ 45

2 അലൻ പി എസ മകന 14

3 ആര്നന സത്ൻ പി എസ മകള 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജ്ാതിലകമി വി െക ഭാര് 47

2 വിഷ െക ആർ മകന 27

3 അകയ െക ആർ മകന 23

4 പതാവതി അമ 84
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന ഭാര് 46

2 അരൺ മകന 22

3 ആതിര അനിൽ മകള 18

4 ജാനകി അമ 83
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Thrissur District

 
Mukundapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -6740/ 2021 12-10-2021
 
 മകനപരം താലകില   ആമൂര വിേലജില  പകാട േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപി മകൻ റിജ

ിൽസ എ ജി  അകരകാരൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആമൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജിത പി വി , , േബാധിപിച അേപക

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2021 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: C2-7316/2021 06-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Abdul Latheef A M s/o Muhammad Arakkal House ,

Vallivattam 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 Najah Arakkal Abdul Latheef s/o Abdul Latheef

Arakkal House  who expired on 21-07-2021 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 Najah Arakkal Abdul Latheefs/o Abdul Latheef. 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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജിത പി വി ഭാര് 36

2 ഹരൺ എ ആർ മകന 13

3 കഷ എ ആർ മകള 8

4 േശാഭന േഗാപി അമ 59

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

1 Sajana Sainul Abdeen Wife 37

2 Abdul Latheef A M Father 71

3 Fathima Mother 62
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No: C2-6815/2021 13-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Raji K R w/o Jayakishore P V Punna House, Nenmanikkar

a 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 Jayakishore P V s/o Vasu Punna House who expired on 12-06-2021

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 Jayakishore P V s/o Vasu. 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: C2-6817/2021 13-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sandhya P P w/o Anish Kumar O Korappara House,

Nenmanikkara 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 Anish Kumar O s/o Purushothaman K Korappara

House who expired on 25-04-2021 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 Anish Kumar O s/o Purushothaman K. 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

4 Ayesha Arakkal Najah Daughter 6

5 Rayan Arakkal Najah Son 12

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

1 Raji K R Wife 38

2 Akshat P J Son 5

3 AkshainieP J Daughter 3

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

1 Sandhya P P Wife 31

2 Avani Anish Daughter 5

3 Adithya Anish Son 5

4 Komalavally O Mother 60
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No: C2-7084/2021 12-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Oravanthuruthy Sudhakaran Sayana w/o Unni Sudheer

Kunjilikattil , Karalam 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 Kunjilikattil Unni Sudheer who expired on 24-08-

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 Kunjilikattil Unni Sudheer. 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

 

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

1 Oravanthuruthy Sudhakaran Sayana Wife 43

2 Theertha Sudheer Daughter 15

3 Santha A K Mother 78
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Thrissur District

 
Mukundapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -6735/ 2021 12-10-2021
 
 മകനപരം താലകില   പറപകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ ഭാര്യം ഇടിയാടൻ വീടിൽ

േവലായധൻ  മകൾ  ബിന   മതതികര  േദശത്  ൈകപാത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറപകര വിേലജില   പേരതയെട മകന

അനനകഷ െക ബാബ , , േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാബ െക എ ഭരതാവ 49

2 ബന െക ബാബ മകള 26

3 നന െക ബാബ മകള 24

4  അനനകഷ െക ബാബ മകന 21
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