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Thrissur District

 
Mukundapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2 - 8185/20 23-10-2020
 
  മകനപരം താലകില   െതാറവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജശ്രി  എം കനത് വീടില

എനയാളെട  അവകാശികളക്  പേരതയെട േജാലി സംബനമായ ആനകല്ങള ൈകപറനതിനള ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സരടിഫികറിനായി   െതാറവ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െക ബാലകഷന

, കനത് വീടില, േബാധിപിച അേപക  െതാറവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സരടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള മരണെപടിടളതാണ.

അതനസരിച് അവകാശ സരടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവണെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച ്  30  ദ ിവസതിനളില  ഈ   ഓഫീസില   േനരിട ്  േരഖാമലം

േബാധ ിപ ിചെകാേളണതം   കാലാവധ ി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ബാലകഷന ഭരതാവ 70

2 വന ബാലകഷന മകള 35

3 വരണ ജയകഷന മകള 33
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Thrissur District

 
Mukundapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-5621/2021 09-08-2021
 
 മകനപരം താലകില   െനനമണികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലപൻ മകൻ ഉണിേമാൻ വി വി

 പാഴായി  േദശത്  വളകാടൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിലം  മറ്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനനമണികര വിേലജില   പേരതയെട ഭാര് െക എസ

സഭാഷിണി   േബാധിപിച അേപക   െനനമണികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-10-2020 -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. 

 
No: C2-7680/2021 02-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Leopaul  K.  S/o. K.  A.  Paul, Kombarakkaran House,

Manavalasseri 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 K. P. Mary W/o. K. A. Paul,  Kombarakkaran House

who expired on 11-05-2020 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 K. P. Mary W/o. K. A. Paul,   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 െക എസ സഭാഷിണി ഭാര് 53

2 ഐശ്ര് വി യ മകള 18

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

1 Anderson  K. Paul Son 50

2 Jefferson K. Paul Son 49

3 Leopaul Son 45

14698 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Thrissur District

 
Mukundapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2 - 8722/21 17-11-2021
 
  മകനപരം  താലകില    പതനചിറ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കടവില  ഉണികഷന

കടവില(തറയില) വീട എനയാളെട  അവകാശികളക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സരടിഫികറിനായി   പതനചിറ വിേലജില   പേരതെന ഭാര് സപഭ, കടവില(തറയില) വീട, േബാധിപിച അേപക

പതനചിറ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സരടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2011 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   അതനസരിച്  അവകാശ സരടിഫികററ  നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവണെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2 - 7827/21 17-11-2021
 
  മകനപരം താലകില   കടപേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െജ േജായ ബഹകളത്

കാേരപറമില ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികളക്    ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സരടിഫികറിനായി   കടപേശരി വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ആനി, ബഹകളത് കാേരപറമില ഹൗസ, േബാധിപിച

അേപക   കടപേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സരടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2005 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   അതനസരിച്  അവകാശ സരടിഫികററ  നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവണെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സപഭ ഭാര് 60

2 ഉജ്ല െക യ മകന 31

3 സരജ െക യ മകന 29

4 കിരണ െക യ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനി ഭാര് 66

2 ജലി െസബാസ്ന മകള 46

3 ജബി െക േജായ മകള 42

4 േജാസ െക െജ മകന 41

5 ജാസിന മകള 38

30th November 2021Revenue Department14699
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No: C2 - 7431/21 17-11-2021
 
 Notice is hereby given to all  to whom it may be concern that Beena Paul Pallippuram House, 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 Poulose Pallippuram House who expired on 23-01-2001 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 Poulose. 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 - 93/21 17-11-2021
 
 മകനപരം താലകില   വളിവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ സിദാരതന പവതംകടവില

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വളിവടം വിേലജില   പേരതയെട മകന സജിത് എസ, പവതംകടവില, േബാധിപിച അേപക   വളിവടം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-

05-2018  -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 - 18021/21 17-11-2021
 
 മകനപരം താലകില   തകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധിന െക കമിളിപറമില ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തകര വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ലിബിത െക എല, കമിളിപറമില ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   തകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

02-2016  -ല മരണെപടതായം  പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

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

1 Elsa Paul Daughter 52

2 Beena Paul Daughter 50

3 Seena Paul Daughter 47

4 Mareena Paul Pallippuram Daughter 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിത് എസ മകന 53

2 സജിഷ സിദാരതന മകള 50
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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. 

 
നമര:സി2 - 7139/21 17-11-2021
 
 മകനപരം താലകില   െപാറതിേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാവിതി ശശികമാര െതങപള

ി  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപാറതിേശരി വിേലജില   പേരതയെട മകള സിനി ബിജ, െതങപളി ഹൗസ, േബാധിപിച

അേപക   െപാറതിേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2021 -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:സി2 - 8011/21 17-11-2021
 
  മകനപരം താലകില  ആമൂര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സനിത െക പി ഇതികാട്  ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആമൂര വിേലജില   പേരതയെട മകന ജിതിന ഐ എസ, ഇതികാട് ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   ആമൂര വില

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

 15-09-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിബിത െക എല ഭാര് 39

2 േരാഹിത െക സധിന മകന 16

3 പി െക ശാന മാതാവ 74

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശികമാര ടി ആര ഭരതാവ 71

2 സിനി ബിജ മകള 41

3 ശീതല ശശികമാര മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിതിന ഐ എസ മകന 21

2 ജിബിന ഐ എസ മകന 17
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നമര:സി2 -7436/21 17-11-2021
 
  മകനപരം  താലകില  െതാറവ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  എന  ജാതേവദന  നമതിരി

നടവതമനവീടില എനയാളെട അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതാറവ വിേലജില   പേരതെന ഭാര് നേങമകടികാവ, നടവതമനവീടില, േബാധിപിച അേപക

െതാറവ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-10-2016 -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. 

 
No: C2 - 7966/21 17-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Thressiama Chakkalakkal House, Poomangalam 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 Mathew C I Chakkalakkal House who expired on 03-08-2020 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 Mathew C I. 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:സി2 - 7555/21 17-11-2021
 
  മകനപരം  താലകില    കാറളം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സബഹണ്ന  എം  എം

മഞനംകാടിലഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നേങമകടികാവ ഭാര് 83

2 ഹരി എന െജ മകന 53

3 മായ എന െജ മകള 46

4 കഷന എന െജ മകന 43

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

1 Thressiama Wife 71

2 Digol Mathew Son 48

3 Unnimary Daughter 46

4 Shijo Mathew Son 43
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സർടിഫികറിനായി   കാറളം വിേലജില   പേരതെന ഭാര് േപമലത, മഞനംകാടിലഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   കാറളം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    16-02-2020  -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 - 7923/21 17-11-2021
 
 മകനപരം താലകില   പറപകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജയിംസ ടി ആര തളിയപറമിലഹൗസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പറപകര വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ഷാലി പി െജ, തളിയപറമിലഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   പറപകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ആര േപമലത ഭാര് 59

2 സഗമ മകള 40

3 സൗമ് കണന മകള 38

4 ശീജിത് എം എസ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാലി പി െജ ഭാര് 45

2 അലവിേറാ െജയിംസ മകന 21

3 ആലബരട് െജയിംസ മകന 17
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