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Thrissur District

 
Mukundapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2 -6850 / 2021 25-09-2021
 
 മകനപരം താലകില   േവളകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻ മകൻ േമാഹനൻ  കലംകന്

േദശത്  ൈകതയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േവളകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത , , േബാധിപിച അേപക   േവളകര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    28-10-2018  -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 -7092 /2021 25-09-2021
 
 മകനപരം താലകില   പടിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാണികടി മകൻ കമാരൻ എസ എം

എടതിരിഞി േദശത് ശങരൻകാടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േദവകി ടി എസ , , േബാധിപിച അേപക

പടിയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-12-2020  -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. 

 
നമര:സി2 -6613/ 2021 25-09-2021
 
 മകനപരം താലകില   കാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കറപകടി മകൻ അനിൽകമാർ  കാടർ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത ഭാര് 57

2 െഫമി മകള 39

3 െഫബിൻ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി ടി എസ ഭാര് 66

2 ധന് എസ െക മകള 38

3 ദിവ് എസ െക മകള 35
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േദശത്  ആലകതറ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീജ അനിൽകമാർ , , േബാധിപിച അേപക

കാടര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-12-2019  -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:സി2-6410 /2021 25-09-2021
 
 മകനപരം താലകില   പടിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമൻ മകൻ ഭാസകരൻ ഇ െക

പടിയർ േദശത് എലിഞിേകാടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

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

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-12-2016  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ അനിൽകമാർ ഭാര് 51

2 അനഷ അനിൽകമാർ മകള 25

3 അതല് എ എ മകള 20

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
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Thrissur District

 
Mukundapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-7074/2021 21-10-2021
 
 മകനപരം താലകില  കാറളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവി മകൻ റിജിൽ എ ആർ  കിഴതാണി

േദശത്  ആറെതങിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ശീേമാൾ എം എസ േബാധിപിച  അേപക   കാറളം വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: C2-1758/2021 13-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Biju P T S/O Thomas  Pallayi House , Madayikonam 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 P P Thomas s/o Paili Pallayi House  who expired on 18-08-1990 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 P

Thomas s/o Paili. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . The deceased

has no unmarried brothers and sisters.Wilson son Aleya @ Mary K R Wife Expired. Hence, it is proposed to issue a lega

l 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 ശീേമാൾ എം എസ ഭാര് 28

2 നവമി എ ആർ മകള 3

3 പസന പി സി മാതാവ 57

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

1 Biju P T Son 57

2 Alli Daughter 56

3 Jaison P T Son 52

4 Sheela Soman Daughter 51
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5 Beena Daughter 48
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ kn2˛4175/2021. 2021 HIvtSm_¿ 11.

20˛7˛2021˛mw XobXnbnse tIcf Kk‰v \º¿ 29 (hm-eyw- X̨, ]m¿ v́ III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm v̂ em‚ v

dh\yq kπnsa‚ v hn`mKØn¬ 52˛mw t]Pn¬ 16˛mw \ºcmbn {]kn≤oIcn® ]ckyØn¬

‘‘]qawKew hnt√Pv” F∂p≈Xv ‘‘h≈nh´w hnt√Pv” F∂v Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
apIpµ]pcw. Xl-io¬Zm¿.
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