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NOTICE

 
നമര:സി2-7419/2021 11-11-2021
 
 മകനപരം താലകില   െതാടിപാൾ വിേലജില  െനടമാൾ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    എം പി

േലാനപൻ മകൻ എം എൽ േയാഹനാൻ,  മാതള വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ലിലി േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

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

04-2013  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-8010/2021 11-11-2021
 
  മകനപരം താലകില   ആമൂര വിേലജില  കാഞർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േലാനപൻ

മകൻ േജാൺ ടി എൽ,  െതകംപറം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് കമാരി േജാൺ േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2021 -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:സി2-7922/2021 11-11-2021
 
 മകനപരം താലകില   പറപകര വിേലജില മതതികര     േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    വറീത  മക

ൻ  ഇ  വി  കഞിൈപലി,   എലിഞികാടൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിലി ഭാര് 71

2 എം ൈവ േജാൺസൻ മകന 51

3 േജാേജാ മാതള േയാഹനാൻ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമാരി േജാൺ ഭാര് 59

2 ജവിൻ േജാൺ മകന 36

3 ജവൽ േജാൺ മകള 38
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന േപാൾ ഇ െക  േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    07-02-2021  -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:സി2-7438/2021 11-11-2021
 
 മകനപരം താലകില   െതാറവ  വിേലജില ചാേകാചിറ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ

മകൻ ഉണികഷൻ, ഞാലമഠതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ഷീബ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    31-08-2021  -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:സി2-7432/2021 11-11-2021
 
 മകനപരം താലകില   കടപേശരി വിേലജില അവിടതർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ നായ

ർ  മകൻ  പി  കരണാകരൻ,   പാറയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ചനിക േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-

11-2020  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വർഗീസ മകന 63

2 ലിസി േഡവിഡ മകള 58

3 േപാൾ ഇ െക മകന 57

4 ലസി ഇ പി മകള 53

5 ലീന േജായ മകള 51

6 ലിജ മകള 47

7 ലിജി േജാൺസൺ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ ഭാര് 45

2 അശ്തി എൻ യ മകള 25

3 അഖിൽ എൻ യ മകന 23

4 അതൽ ഉണികഷൻ മകന 13
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േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7983/2021 11-11-2021
 
 മകനപരം താലകില   വളിവടം വിേലജില വളിവടം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ വി എസ

ഭാര് ശീമതി  വി പി,  േവലപറമിൽവീടിൽ   എനവരെട  അവകാശിക്  വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട  മകൻ  അനിൽകമാർ വി ബി  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   04-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനയാൾ  മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7440/2021 11-11-2021
 
 മകനപരം താലകില   േവളകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേനാണി മകൻ േപാൾ എം എ,

മാളിേയകൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം  മറ്  വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് റീന  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

04-2021  -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. 

 
നമര:സി2-6626/2021 11-11-2021
 
 മകനപരം താലകില   കാടര വിേലജില കാടർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഔേസപ് മകൻ സി ഒ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനിക ഭാര് 69

2 ഉഷാേദവി ജയചനൻ മകള 45

3 ജിഷ നിർമൽ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിൽകമാർ വി ബി മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റീന ഭാര് 51

2 ആനണി സ്ീൻ മകന 23

3 അലൻ േപാൾ മകള 16
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ആേനാ േജാസ,  ചകാലകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് സീന ആേനാ േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

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

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: C2-4033/2021 11-11-2021
 
  Notice  is  hereby  given  to  all  to  whom  it  may  be  concern  that  Ashique  U  M  s/o  Manaf  @  Manafa  Ulakkal

Kunhimohammed , Padiyur 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  Manaf  @ Manafa  Ulakkal

Kunhimohammad, Ulakkal House who expired on 04-03-2019 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 Manaf @ Manafa Ulakkal Kunhimohammad. 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 സീന ആേനാ ഭാര് 46

2 ആൽവിൻ ആേനാ േജാസഫ മകന 12

3 ആൻസിയ ആേനാ മകള 11

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

1 Beevijan Wife 42

2 Ashique U M Son 22

3 Ashif U M Son 14
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Thrissur District

 
Mukundapuram Taluk

 
NOTICE

 
No: C2/8641/21 24-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that SUMANA SIVAN CHAKKUNGAL, 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 SIVAN C K CHAKKUNGAL who expired on 29-02-2020 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 SIVAN C K. 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:8491/21 24-11-2021
 
 മകനപരം താലകില   ഇരിഞാലകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹസന ഖനി റാവതര, S/o

മീരാലാവ റാവതര വാണിയപരയില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരിഞാലകട വിേലജില   പേരതെന മകന ൈസേജാ ഹസന വാണിയപരയില,

േബാധിപിച അേപക   ഇരിഞാലകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    23-08-2016  -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. 

 
നമര:സി2 - 8067/21 24-11-2021
 

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

1 SUMANA SIVAN Wife 50

2 SYAM SIVA C Son 26

3 SAKTHI SIVA Son 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈലല െക ബി ഭാര് 72

2 ൈസേജാ ഹസന വാണിയപരയില മകന 49
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 മകനപരം താലകില   ഇരിഞാലകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഡി േജാരജ് S/o േദവസ

ി പറതര വീടില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ഇരിഞാലകട വിേലജില   പേരതെന മകള െസലാ  േജാരജ്,   േബാധിപിച  അേപക

ഇരിഞാലകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2021 -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 - 8983/21 24-11-2021
 
  മകനപരം താലകില   തകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനനകടി  േമേനാന മകന

ഇ  സേരഷമാര  ചിങപരത്മഠം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകര വിേലജില   പേരതെന ഭാര് സനിത, , േബാധിപിച അേപക   തകര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-10-2021  -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 - 8681/21 24-11-2021
 
 മകനപരം താലകില   െനലായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈപലി ഭാര് രാധ വി വി പളികന

ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനലായി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ൈപലി, േബാധിപിച അേപക   െനലായി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-

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 െടസി മകള 55

2 െസലാ േജാരജ് മകള 51

3 ബിന മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിത ഭാര് 54

2 സര്േഗാവിന് മകന 29

3 സര്പിയ സേരഷമാര മകള 24
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നമര:സി2 - 8642/21 24-11-2021
 
 മകനപരം താലകില   ഇരിഞാലകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാജ ഭാര് ജിഷ മേനാജ

താറകര വീടില എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ഇരിഞാലകട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ മേനാജ വരഗീസ, േബാധിപിച അേപക

ഇരിഞാലകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2 - 8489/21 22-11-2021
 
 മകനപരം താലകില   ഇരിഞാലകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ യസഫ മകന െഷലി പ

ി  എം  പടിയത്  പതനകാടില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഇരിഞാലകട വിേലജില   പേരതെന ഭാര്  ഐന, േബാധിപിച അേപക

ഇരിഞാലകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2021 -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 - 8542/21 22-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈപലി ഭരതാവ 60

2 നീത ൈപലി മകള 30

3 രഘ വി മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേനാജ വരഗീസ ഭരതാവ 49

2 െഹന മരിയ മേനാജ മകള 18

3 െഹവിന മേനാജ മകന 16

4 െഹലന മരിയ മകള 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഐന ഭാര് 55

2 േഷായബ െമാഹമദ െഷലി മകന 28

3 സൈഫല ഒമര െഷലി മകന 24
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 മകനപരം താലകില   െപാറതിേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ഒ പൗേലാസ ഭാര് ലസി

പൗേലാസ  പളിപറം  വീടില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െപാറതിേശരി  വിേലജില   പേരതയെട മകള ബീന േപാള, േബാധിപിച

അേപക   െപാറതിേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-10-2003 -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 - 7076/21 22-11-2021
 
 മകനപരം താലകില   കാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാനസിസ ഭാര് കഞമ പാനികളം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കാടര വിേലജില   പേരതയെട മകന െജയിംസ പാനികളം ഫാനസിസ,േബാധിപിച അേപക   കാടര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-02-1996 -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 - 6892/21 22-11-2021
 
 മകനപരം താലകില   കാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമരകടി മകന മഹമദ ടി യ െതാപിയില

  വീടില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എലസ േപാള മകള 52

2 ബീന േപാള മകള 50

3 സീന േപാള മകള 47

4 മരീന േപാല പളിപറം മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രപരട്  പാനികളം മകന 87

2 െജയിംസ പാനികളം ഫാനസിസ മകന 74

3 േബബി േഡവീസ മകെന ഭാര് 81

4 ഫാേങാ പൗതൻ 59

5 ഫാനസിസ പി േതാമസ പൗതൻ 60

6 ഷീബ കര്ാേകാസ പൗതി 54

7 െകാചേതസ് ആേനാ മകെന ഭാര് 76

8 അഞ ആേനാ പാനികളം പൗതി 51

9 ഷീല ആേനാ പൗതി 44
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സർടിഫികറിനായി   കാടര വിേലജില   പേരതെന ഭാര് അലീമ , േബാധിപിച അേപക   കാടര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-01-2021 -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 - 8488/21 22-11-2021
 
 മകനപരം താലകില   െതകംകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈലമാന മകന മാനിഷാദ എന

 എസ െനടംതാഴത് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതകംകര വിേലജില   പേരതെന മകള നിസ  എന എം,  േബാധിപിച അേപക   െതകംകര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    28-06-2021  -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 - 8490/21 22-11-2021
 
 മകനപരം താലകില   ഇരിഞാലകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തായികടി വാരസ്ാര എന

ന ശീേദവി വാരസ്ാര മകളം ശങരവാരിയര ഭാര്യമായ മാലതി വാരസ്ാര വടേകവാരിയം എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഇരിഞാലകട വിേലജില

പേരതയെട മകന െക വി രാമചനന,  േബാധിപിച അേപക   ഇരിഞാലകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 അലീമ എം െക ഭാര് 62

2 നവാല മകന 45

3 നസീമ അബള ഹമീദ മകള 44

4 നസീര ടി എം മകന 43

5 നസീറ ടി എം മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഹത് ഭാര് 38

2 നിസ എന എം മകള 22

3 നിലഷ എന എം മകള 17

4 സൈബദ എ െക മാതാവ 61
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നമര:സ2 - 8752/21 01-12-2021
 
 മകനപരം താലകില   പൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറാഷന ടി െജ തളിയകാടപറമില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പൂര വിേലജില   പേരതെന പിതാവ ജയപകാശന ടി ആര, േബാധിപിച അേപക   പൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാന

ിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-08-2021 -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 -8891/21 01-12-2021
 
 മകനപരം താലകില   െപാറതിേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാളി രാഘവന,  W/o രാഘവന

 െവളാനി വീടില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപാറതിേശരി വിേലജില   പേരതയെട മകന മേനാജ, േബാധിപിച അേപക   െപാറതിേശരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-09-2021  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2 - 8896/21 01-12-2021
 
 മകനപരം താലകില   മനവലേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലന െക ആര േകാേണാകാടില

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനവലേശരി വിേലജില   പേരതെന ഭാര് രഗിണി , േബാധിപിച അേപക   മനവലേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-04-2019  -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക വി രാമചനന മകന 70

2 കിഴേകവാരിയത് രാധാകഷന മകന 67

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗമിനി വി വി മാതാവ 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേനാജ വി ആര മകന 46

2 മന വി ആര മകള 44

3 മഞള വി ആര മകള 43
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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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഗിണി ഭാര് 74

2 ശിവദാസന െക ബി മകന 53

3 ഉണികഷന െക ബി മകന 49

4 കമാര െക ബി മകന 47

5 രാേജഷ െക ബി മകന 43
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Thrissur District

 
Mukundapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-7078 / 2021 08-11-2021
 
 മകനപരം താലകില   െചങാലർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാചൗേസഫ മകൻ ബാബ പി െക

 കണകടവ േദശത് പളത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങാലർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മഞ േജാസഫ , , േബാധിപിച അേപക

 െചങാലർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2018  -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:സി2-8176/2021 09-08-2019
 
 മകനപരം താലകില   െപാറതിേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േശഖരൻ ഭാര് സേരാജിനി

േശഖരൻ  െപാറതിേശരി േദശത് ചകചാംപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാറതിേശരി വിേലജില   പേരതയെട മകള ഉഷ , ,

േബാധിപിച അേപക   െപാറതിേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    09-08-2021  -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:സി2-8066 /2021 08-11-2021
 
 മകനപരം താലകില   ഇരിങാലകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ എം െക ഭാര് ജയ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഞ േജാസഫ ഭാര് 39

2 എബീന  ബാബ മകള 6

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ മകള 57

2 ഷീല സേരഷ മകള 54

3 ലീന മകള 52

4 മിനി മകള 48
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വിജയൻ , െകാരമിേശരി േദശത് മേരാടികനത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരിങാലകട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ വിജയൻ

എം െക , , േബാധിപിച അേപക   ഇരിങാലകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-07-2019 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-8004 / 2021 08-11-2021
 
 മകനപരം താലകില   കാറളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ മകൻ ശാരശാസൻ  െചമണ

േദശത്  െനലിേശരി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാറളം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ , , േബാധിപിച അേപക   കാറളം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    28-07-2021  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-6177 /2021 08-11-2021
 
 മകനപരം താലകില   കടപേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ നായർ മകൻ ശങണി

നായർ   അവിടതർ  േദശത്  അേലേകാട്   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കടപേശരി  വിേലജില   പേരതനെറ മകള മണി  ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-1971 -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 വിജയൻ എം െക ഭരതാവ 69

2 വിജീഷ എം വി മകന 41

3 ജിജീഷ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ഭാര് 49

2 എൻ എസ കഷപിയ മകള 15

3 സഞയ കഷ എൻ എസ മകന 13

4 ദമയനി മാതാവ 86
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നമര:സി2-8068/ 2021 08-11-2021
 
 മകനപരം താലകില   െതാറവ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റപായി മകൻ ടി ആർ േജാർജ്

പതകാട േദശത് തളിയപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതാറവ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറാസിലി േജാർജ് , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2019  -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:സി2-5523 /2021 08-11-2021
 
 മകനപരം താലകില   പടിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാര മകൻ ഇ െക പകാശൻ  പടിയ

ർ േദശത്  എടചാലി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  സംബനമായ ആവശ്ങൾകം മറ്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-06-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി മകള 72

2 ശാന മകള 67

3 മണി മകള 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസിലി േജാർജ് ഭാര് 69

2 ലിജി േജാർജ് മകള 49

3 ജിേയാ േജാർജ് ടി മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ഭാര് 63

2 ധന് ഷിബിൻ മകള 41

3 ധിൽജ ഇ പി മകന 39
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