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Thrissur District

 
Mukundapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2 - 9072/21 10-01-2022
 
 മകനപരം താലകില   ആനനപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വരഗീസ ഒ എഫ ,  S/o ഫാനസിസ

് ഒൂകാരന ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവക

ാശ സർടിഫികറിനായി   ആനനപരം വിേലജില   പേരതെന മകന ഷാജ ഒ വി, േബാധിപിച അേപക   ആനനപരം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-03-2021  -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 - 9721/21 17-01-2022
 
 മകനപരം താലകില   പറപകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവേമേനാന വി, S/o അരികാട

്  കഞനനായര  കമല വിഹാര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറപകര വിേലജില   പേരതെന ഭാര് രാധമ, േബാധിപിച അേപക   പറപകര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    22-08-2010  -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 െജയസണ ഒ വി മകന 53

2 ഷാജ ഒ വി മകന 52

3 ബാബ ഒ വി മകന 50

4 േജാഷി വരഗീസ ഒൂകാരന മകന 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധമ ഭാര് 83

2 ലതിക ടി മകള 63

3 ടി ബാലകഷന മകന 62

4 ജയശീ ടി മകള 58

5 അജിത ടി മകള 55
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നമര:സി2 - 10355/21 17-01-2022
 
 മകനപരം താലകില   ആനനപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേദവ എ എസ, S/o ശീധരന

നമതിരി  അരിേതാടതമന  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനനപരം വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ദിവ് ഒ ആര, േബാധിപിച അേപക

ആനനപരം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-11-2021 -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. 

 
No: C2 - 9425/21 17-01-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Krishnankutty T M , Thottippal 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 P S Prasanna,  W/o Krishnankutty T M Thekkoot House who expired on 06-06-2020 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 P S Prasanna,  W/o

Krishnankutty T M. 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 - 9853/21 17-01-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Muraleedharan K V , 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 Ammini Warrassiar K V, W/o Sankarankutty Warrier Thrikkandapurath Warriem who expired on 07-01-2021 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

Ammini Warrassiar K V, W/o Sankarankutty Warrier. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദിവ് ഒ ആര ഭാര് 43

2 നവ് എ എസ മകള 19

3 നവനീത എ എസ മകന 13

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

1 Krishnankutty T M Husband 77

2 Honey T K Son 47

3 Midhun T K Son 44
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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 - 9674/21 17-01-2022
 
 മകനപരം താലകില   കാറളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമകഷന എം െക, S/o കഞിറി മേതര

ി  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാറളം വിേലജില   പേരതെന ഭാര് കാഞന രാമകഷന, , േബാധിപിച അേപക   കാറളം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-

09-2016  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2 - 9977/21 17-01-2022
 
 മകനപരം താലകില   കാറളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ജി രഞിതന, S/o േഗാപാലന

 കഞിലികാടില ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാറളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദീപ രഞിതന, , േബാധിപിച അേപക   കാറളം വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

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

1 Ravindran K V Son 64

2 Unnikrishnan K V Son 62

3 Muraleedharan K V Son 60

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കാഞന രാമകഷന ഭാര് 58

2 രഞിത മേതരി രാമകഷന മകന 38

3 എം ആര ശീജിത് മകന 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദീപ രഞിതന ഭാര് 50
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നമര:സി2 - 9980/21 17-01-2022
 
 മകനപരം താലകില   തകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നനകമാര പി, S/o ഭാസരേമേനാന

െതാഴകാട്  ഹൗസ (പേതഴത്)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകര വിേലജില   പേരതെന മകള ശീേരഖ നനകമാര, േബാധിപിച അേപക

തകര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-11-2021 -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 - 10352/21 24-01-2022
 
 മകനപരം താലകില   ഇരിഞാലകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധന,  S/o മാേകാത

വടപറമില ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ഇരിഞാലകട  വിേലജില    പേരതെന  മകന  തിലകന  വി  വി,  ,  േബാധിപിച  അേപക

ഇരിഞാലകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-01-1996 -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 - 10239/21 24-01-2022
 
  മകനപരം  താലകില   േവളകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതി  െകാേടകാട്,   W/o  പി

ചനേശഖരേമേനാന  'ശരണ്',  വടേക  പാലാഴി  ഹൗസ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േവളകര വിേലജില   പേരതയെട മകള രാധിക ജയശങര,

, േബാധിപിച അേപക   േവളകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാരി   04-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

2 അരജന രഞിത് മകന 30

3 ആതിര രഞിത് മകള 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീജ കിരണ മകള 40

2 ശീേരഖ നനകമാര മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തിലകന വി വി മകന 60

2 ശശിധരന മകന 55

3 ബിന െകാചേമാന മകള 46
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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 - 10000/21 24-01-2022
 
 മകനപരം താലകില   ഇരിഞാലകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി െക സബമണ്ന,  S/o കഷന

  െതേകകളതില  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരിഞാലകട വിേലജില   പേരതെന മകന അരണകമാര ടി എസ,  േബാധിപിച

അേപക   ഇരിഞാലകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2021 -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 - 10197/21 24-01-2022
 
  മകനപരം താലകില   കാറളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അശ്തി,   W/o  സലീഷ  എന പി

െനലിേശരി ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാറളം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സലീഷ  എന പി,  േബാധിപിച അേപക   കാറളം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാരി   08-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശിവനാരായണ സി ദാസ മകന 54

2 രാധിക ജയശങര മകള 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േദവകി ഭാര് 66

2 അരണകമാര ടി എസ മകന 47

3 അനീഷ കമാര ടി എസ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സലീഷ  എന പി ഭരതാവ 36
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Thrissur District

 
Mukundapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2 - 565/22 24-01-2022
 
  മകനപരം  താലകില   കൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടപന,  S/o  ശങരന പടാംകളം

ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കൂര വിേലജില   പേരതെന മകള ബിന രാമചനന, ,  േബാധിപിച അേപക   കൂര വില

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

 30-11-2018 -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. 

 
നമര:സി2 - 10198/21 24-01-2022
 
  മകനപരം താലകില   െകാറെനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഒ അബഹാം,  S/o ഔ

േസഫ  െകാടിയന  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െകാറെനൂര വിേലജില   പേരതെന മകള േസാജ ,  േബാധിപിച അേപക

 െകാറെനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-03-2008  -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 - 89/22 24-01-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിന രാമചനന മകള 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജായ മകന 65

2 േജാണ അബഹാം െക മകന 63

3 േജാളി മകള 62

4 േമാളി േജാരജ മകള 60
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 മകനപരം താലകില   മരിയാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാരജീന ലിസി ൂസ,  W/o സാന

്ലി റേഡാളഫ ചിറയാഗം, 'േയശഭവന', സിേയാണ മാമേറ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മരിയാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സാനലി

റേഡാളഫ,  േബാധിപിച അേപക   മരിയാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാരി   21-02-2021 -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 - 5400/21 17-01-2022
 
 മകനപരം താലകില   കാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിേയാേപാള ടി,  S/o  ടി എ േപാള

േതാടങല ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാടര വിേലജില   പേരതെന മാതാവ േഗയസി േപാള,  േബാധിപിച അേപക   കാടര വിേലജ

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

03-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാനലി റേഡാളഫ ഭരതാവ 74

2 ബിജ സാനലി മകന 42
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1 േഗയസി േപാള മാതാവ 69

2 ജിഫി േപാള ടി സേഹാദരൻ 46

3 ജിഷ േപാള ടി സേഹാദരി 45

4 ജിസി േപാള ടി സേഹാദരി 41
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