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NOTICE

 
നമര:എ4-25492/2021  27-10-2021
 
  തശര താലകില   ഒൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക യ ആൻ്റണി s/o  ഉു    പാലാട

ുകന് േദശത് കണംമഴ ഉകാൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   ഒൂര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2020-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:എ4-25491/2021 27-10-2021
 
  തശര  താലകില    താന്ം   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   യസഫ  S/O  െമായദീൻകടി

െപരിേങാടകര േദശത്  െകാളങാടപറമിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   ഥണ്ം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    15-09-2021-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:എ4-25475/2021 27-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അൽേഫാൻസ യ എ മകള 62

2 ഇസെബൽ ആൻ്റണി ഉകാൻ മകള 60

3 പഷം ആൻ്റണി മകള 56

4 ഷീജ മാർടിൻ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഫറ ഭാര് 57

2 റിഷമിയ യാഹീയ മകള 35

3 െനസമി യസഫ മകള 34

4 അഫറ മകള 28
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 തശര താലകില   അഞര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബഹാം െക ഇ  അഞർ േദശത

് കറികാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   അഞര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    07-12-2020-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:എ4-25474/2021 27-10-2021
 
 തശര താലകില   അഞര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറാസി w/o വർഗീസ  പേറകര േദശത്

ചിറമൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   അഞര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ     10-07-2021-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:എ4-25489/2021 27-10-2021
 
 തശര താലകില   കറമിലാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാഹൽ ഹമീദ s/o മഹമദ  ചിറകൽ

േദശത്  വലിയകത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ  അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക   കറമിലാവ വിേലജ

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

09-2021-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി ഭാര് 68

2 ജിൻസി മകള 49

3 ജീന മകള 47

4 േജാസേമാൻ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കരിയാേകാസ മകന 50

2 ആേനാ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:എ4-25470/2021 27-10-2021
 
  തശര താലകില  എടകനി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േലാനപൻ ഇ ആർ s/o  റപായി

ൈതകാടേശരി േദശത് എരിേഞരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   എടകനി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2017-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:എ4-25461/2021 27-10-2021
 
  തശര താലകില   അരണാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാലത െക എൻ w/o െക ജി

നാരായണൻ   പലഴി  േദശത്  കളപരയൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക

അരണാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-03-2021-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:എ4-25460/2021 27-10-2021
 
 തശര താലകില  അരണാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ െക ജി  s/o േഗാപാലൻ

പലഴി  േദശത് കളപരയൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ  അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക   അരണാടകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-

11-2013-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

1 ഷീന ഭാര് 44

2 ആഷിക ഷാഹൽ ഹമീദ മകന 24

3 ഷിഹാസ വി എസ മകന 22

4 അജീബ വി എസ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനം ഭാര് 65

2 നിേജാ ഇ എൽ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈബജ െക എൻ മകന 50

2 വിജ െക എൻ മകന 48
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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:എ4-25459/2021 27-10-2021
 
 തശര താലകില   പലഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടേമാൻ എം വി s/o േവലായധൻ  പലഴി

േദശത്  േമേലടത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   പലഴി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2021-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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-25131/2021 27-10-2021
 
 തശര താലകില   താന്ം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കബീർ പി െക s/o കഞഹമ  താന്ം

േദശത്  പണികേശരി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   താന്ം  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-10-2020-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈബജ െക എൻ മകന 50

2 വിജ െക എൻ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേനാജ എം െക മകന 46

2 മേഹഷ എം െക മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആരിഫ ഭാര് 54

2 ഹസീന മകള 36

3 മഹമദ ഇസയിൽ മകന 23

23th November 2021Revenue Department13589
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-25126/2021 27-10-2021
 
  തശര  താലകില   െപരിങാവ   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശിവരാമൻ  s/o  േവലായധൻ

കിഴകംപാടകര  േദശത്  അയനികനത്  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ  അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക

െപരിങാവ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-12-2020-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:എ4-25120/2021 27-10-2021
 
 തശര താലകില   കിഴകംമറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷൺമഖൻ െക ആർ s/o രാമൻകടി

െപരിേങാടകര േദശത് കറികാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   കിഴകംമറി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-2021-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:എ4-25117/2021 27-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി െക ലകി ഭാര് 68

2 വിബിൻ കമാർ എ എസ മകന 42

3 മണികണൻ എ എസ മകന 35

4 വിേനാദ എ എസ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമാേദവി ഷൺമഖൻ ഭാര് 64

2 സിനി െക എസ മകള 41

3 സിമി സേനശ മകള 37

4 നിമി ഷൺമഖൻ മകള 31
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 തശര താലകില   പരകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി w/o െപാറിഞ ഇ ടി  അരിമർ

േദശത്  എടേശരി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക  പരകാട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    08-05-2019-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:എ4-25119/2021 27-10-2021
 
 തശര താലകില    വടകംമറി   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതനകമാർ സി െക s/o കഞികടൻ

പതൻ  പീടിക  േദശത്  േചർേതടത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച  അേപക

വടകംമറി   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2021-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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-25121/2021 27-10-2021
 
 തശര താലകില   വടകംമറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാകരൻ െക െക s/o കണപായി

െപരിേങാടകര  േദശത്  േകാലംതറവാടിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക

വടകംമറി   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    23-01-2020-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസീത മകള 40

2 പജിത മകള 38

3 പബിത മകള 34

4 പവീന മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭവേനശ്രി ഭാര് 60

2 മൗഷമി മകള 35

3 േറാബിൻ മകന 31
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നമര:എ4-25112/2021 27-10-2021
 
  തശര താലകില   മനെകാടി   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി  ആർ േബബി  s/o   റപായി

െവങിളിപാടം േദശത് ചിറിലപിളി വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   മനെകാടി  വിേലജ

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

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത ഭാര് 61

2 സപഷ മകള 32

3 സജിഷ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫിേലാമിന ഭാര് 59

2 ബിനിത മകള 41

3 ബിേനായ േബബി മകന 36

4 ബിബിത മകള 34
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Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4-19637/2021 23-10-2021
 
 തശര താലകില   കർകേഞരി വിേലജില ഗാനിനഗർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാകൽദാസ വ

ി  വി,   S/o  വാസേദവൻ,  GRA  8   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വീവധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ടിയാെൻറ അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ േബാധിപിച അേപക   കർകേഞരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    30-04-2021  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4-17709/2021 23-10-2021
 
  തശര താലകില   ഒൂകര വിേലജില കനതംകര േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി പി  എ,

S/o അബഹാം,  െപരിേഞരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ടിയാെൻറ അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക   ഒൂകര വിേല

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

15-05-2021 -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. 

 
നമര:എ 4-25047/2021 23-10-2021
 
  തശര താലകില   െചമകാവ വിേലജില െചമകാവ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ജി

കരണാകരൻ,    S/o  േഗാവിനൻ,  ആരാധന  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി ഗിരിജ ഭാര് 66

2 അതല് ലക്മി േഗാകൽ മകള 33

3 അതൽകഷണ വി മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റീമ ഷാജി ഭാര് 53

2 എഡവിൻ ഷാജി മകന 28
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ടിയാെൻറ അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-02-2021  -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:എ 4-25045/2021 23-10-2021
 
 തശര താലകില   ആറാടപഴ വിേലജില ആറാടപഴ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനചനൻ എം,

 S/o  ദാേമാദര  േമേനാൻ,  മാടകായിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ടിയാെൻറ അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച

അേപക   ആറാടപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണസർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-06-2021 -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:എ 4-25043/2021 23-10-2021
 
 തശര താലകില   കറമിലാവ വിേലജില പഴവിൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി നാണ നായർ,  S/

o േഗാവിനൻകടി നായർ, ഉഷസ് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ടിയാെൻറ അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക   കറമിലാവ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-04-2021  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനകലാേദവി ഭാര് 74

2 എൻ െക സനിൽ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമാരി ഭാര് 64

2 ചിത േമേനാൻ മകള 41

3 അജയകമാർ മകന 38

4 ദീപ േമേനാൻ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:എ 4-25037/2021 23-10-2021
 
 തശര താലകില   പലഴി വിേലജില മനെകാടി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷമാർ,  S/o

ഭാസകരൻ, പാണപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ടിയാെൻറ അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക   പലഴി വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4-25032/2021 23-10-2021
 
 തശര താലകില   വിലവടം വിേലജില കറമക് േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിബിൻ എം ബാലചനൻ,

S/o ബാലചനൻ, മരതനാംകഴിയിൽ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ടിയാെൻറ അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക   വിലവടം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണസർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന2 7-09-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി 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:എ 4-19776/2021 23-10-2021
 
 തശര താലകില   േപാേടാർ  വിേലജില േപാേടാർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിേബായ െക െക,

 S/o കഞിപാല, േകാനികര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ടിയാെൻറ അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക   േപാേടാർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    07-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

1 ലീല പി ഭാര് 74

2 ൈഷലജ മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രംഭ മാതാവ 84

2 ലതിക െക വി ഭാര് 51

3 അഞജ പി എസ മകള 30

4 പിയങ പി എസ മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ ബാലചനൻ മാതാവ 51
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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:എ 4-19780/2021 23-10-2021
 
 തശര താലകില   കിളനർ  വിേലജില ആേകാടികാവ ൈലൻ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജ ക

െ ആർ, S/o രാമ െക വി, ടിയാൻ ഭാര് ഗിരിജ,  േകാഞിപറമിൽ വീടിൽ    എനിവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതരെട അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം  24-02-2021, 29-05-2021 എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം

പേരതരെട  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. 

 
നമര:എ 4-19749/201 23-10-2021
 
 തശര താലകില   െചമകാവ വിേലജില ലർദ്പരം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ സി േജാണി, S/

o ചാകണി, ടിയാൻ ഭാര് േമഴസി േജാണി,   അകര വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതരെട അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം    20-02-2010, 27-08-2018 എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതരെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 ലിസി ജിേബായ ഭാര് 48

2 ലിജി ജിേബായ മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേജഷ െക ആർ മകന 29

2 ഗിരീഷ െക ആർ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസാണിയ മകള 45

2 േസാജൻ മകന 43

3 സൗമ് മകള 41
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4-19937/2021 23-10-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂകര വിേലജില പണവം നഗർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി െജ ആൻഡ

്രസ,  S/o േജാസഫ, കാടകാരൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ടിയാെൻറ അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക   ഒൂകര വിേല

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

28-08-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4-19777/2021 23-10-2021
 
 തശര താലകില   േപാേടാർ  വിേലജില ആേടാർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ ഇ െക,  S/o

കറപകടി,  എടതിരതി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ടിയാെൻറ അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക   േപാേടാർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    20-05-2021  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി ആൻൂസ ഭാര് 83

2 േജാജ ആൻൂസ മകന 63

3 ജേണാ ബാസററ്ൻ മകള 56

4 േജാേമാൻ  ആൻൂസ മകന 53

5 െജയൻ മകള 51

6 േജായസി േജാളി മകള 49

7 മാർടിൻ ആൻൂസ മകന 47

8 െജറി ആൻൂസ മകന 45

9 ആനി (മരണെപട മകൻ ജവാെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 56

10 ആൻേജാ ജവാൻ (മരണെപട മകൻ ജവാെൻറ മകൻ) പൗതൻ 29

11 സിേജാ ജവാൻ  (മരണെപട മകൻ ജവാെൻറ മകൻ) പൗതൻ 25.
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നമര:എ 4-25028/2021 23-10-2021
 
  തശര താലകില   തശര വിേലജില പേതാൾ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഗണി,   W/o

നാരായണൻ,  പയപാട്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട  അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക   തശര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാൾ     09-09-2020  -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:എ 4-19775/2021 23-10-2021
 
  തശര താലകില   കറര വിേലജില പാമർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ എ ടി,   S/o

േതാമകടി, ആലപാട് കിഴകടൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ടിയാെൻറ അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക   കറര വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സശീല െക ബി ഭാര് 48

2 സര് ഇ ബി മകള 26

3 സരജ ഇ ബി മകന 23

4 ുതി ഇ ബി മകള 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ പി എൻ മകന 65

2 ഗിരിജ പി എൻ മകള 63

3 സഷമ പി എൻ മകള 61

4 ഉഷ പി എൻ മകള 59

5 സനിൽ പി എൻ മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഡയസി വർഗീസ ഭാര് 60

2 ദിവ് വർഗീസ മകള 34

3 ദീപക വർഗീസ മകന 31
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നമര:എ 4-25026/2021 23-10-2021
 
  തശര  താലകില  ഒൂകര  വിേലജില  ഒൂകര  േദശത്  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േറാസി  േപാൾ

@ േറാസി േതാമസ,  W/o എം െക േപാൾ, മാളിേയകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച

അേപക   ഒൂകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണസർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 13-12-2020 -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:എ 4-19984/2021 23-10-2021
 
  തശര താലകില   എറവ  വിേലജില എറവ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കരണാകരൻ,   S/o

െകാചകഷൻ നായർ, അറയൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ടിയാെൻറ അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക   എറവ  വിേലജ

ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-

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:എ 4-25039/2021 23-10-2021
 
 തശര താലകില എറവ വിേലജില എറവ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പി െക പദീപ,  S/o കഷണൻ

, പലാനികാടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ടിയാെൻറ അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക   എറവ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-03-2021 -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാജ േപാൾ മകന 58

2 േമാളി മകള 56

3 ഷീല േപാൾ എം മകള 54

4 േജാസ േപാൾ എം മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാറകടി (രണാം ഭാര്) ഭാര് 70

2 പിയ മകള 44

3 പീത മകള 42

4 പവീണ മകള 37
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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:എ 4-25473/2021 23-10-2021
 
 തശര  താലകില  അഞര  വിേലജില മണർ േദശത് താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ       മർത എൻ പി,  W

/o വർഗീസ, കാഞിരപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക   അഞര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-05-2020  -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:എ 4-25030/2021 25-10-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂകര വിേലജില പടാളകന് േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവരാമൻ, ചകാ

ത്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ടിയാെൻറ അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക   ഒൂകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2001 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി ഭാര് 40

2 അഞിത പി പി മകള 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക വി േപാൾ മകന 72

2 െക വി േറാസിലി മകള 70

3 െക വി േജാൺസൺ മകന 66

4 െക വി ശാന മകള 64

5 െക വി െജസി മകള 59

6 െക വി െജനി മകള 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ഭാര് 55

2 പിയങ മകള 34
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നമര:എ 4-25033/2021 25-10-2021
 
  തശര താലകില   ഒൂര വിേലജില കടെനൂർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലം ഡി നായർ,

W/o P S D നായർ, േപാട്  നമർ 223, ഹിൽ ഗാർഡൻസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    16-09-2021  -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. 

 

3 പതീക മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത നായർ കംപളത് മകള 65

2 നിമി രാം േമാഹൻ മകള 59

3 മിനി േമാഹൻദാസ േമേനാൻ മകള 59
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4-25789/2021 25-10-2021
 
 തശര താലകില   അരണാടകര  വിേലജില പേതാൾ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺസൺ പ

ി ആർ,  S/o റപായി പി ഐ, പറമൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ടിയാെൻറ അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക   അരണാടകര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-06-2021  -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:എ 4-25109/2021 25-10-2021
 
 തശര  താലകില  വിലവടം വിേലജില മണംകാട  േദശത് താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ        ഒ ഡി േജാണി, S/

o  േദവസി,  ഒലേകങിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ടിയാെൻറ അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക   വിലവടം വിേലജ

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

05-2020 -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:എ 4-25110/2021 25-10-2021
 
  തശര താലകില   വിലവടം വിേലജില രാമവർമപരം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സര്ൻ, S/o

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിലി േജാൺസൺ ഭാര് 61

2 ലിേജാ േജാൺ മകന 36

3 േജാസഫ േജാൺ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീമ ഒ െജ മകള 43

2 േറാജൻ ഒ െജ മകന 41

3 സാജൻ ഒ െജ മകന 39
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നാരായണൻ, മണാതികഴികര വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ടിയാെൻറ അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക   വിലവടം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4-25111/2021 25-10-2021
 
 തശര താലകില   വിലവടം വിേലജില രാമവർമപരം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപിനാഥൻ, S/

o  ബാലകഷണൻ,  കടവത്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ടിയാെൻറ അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ   േബാധിപിച അേപക   വിലവടം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    07-12-2019  -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:എ 4 -25115/2021 25-10-2021
 
 തശര താലകില   ഊരകം  വിേലജില െപരവനം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണേഗാപാൽ െക

പി,  S/o  പരേമശ്രൻ  നായർ,  േതചിലത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ടിയാെൻറ അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ േബാധിപിച

അേപക   ഊരകം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണസർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 06-02-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ ഭാര് 55

2 രജിത മകള 41

3 രതീഷ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതിേദവി ഭാര് 62

2 അശ്തി മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:എ 4-25116/2021 25-10-2021
 
 തശര താലകില   പരകാട വിേലജില കനതങാടി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങ, പാങാടത്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക   പരകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണസർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-11-2009 -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:എ 4-25123/2021 25-10-2021
 
 തശര താലകില   പാണേഞരി വിേലജില ചലിപാടം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ സി ജി,  S/

o  േജാർജ്,  െചമനാൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ടിയാെൻറ അവകാശികൾ ഈ അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക  പാണേഞരി

വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    01-01-2021  -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:എ 4-25125/2021 25-10-2021
 
 തശര താലകില   െപരിങാവ  വിേലജില പതൻെവടവഴി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ റബി േഡവിസ

1 തളസി ഭാര് 55

2 വിപിൻ ടി വി മകന 30

3 വിദ് ടി വി മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസാമൻ മകന 54

2 േബബി മകള 51

3 വിശ്നാഥൻ മകന 49

4 സേരഷ സേഹാദരി 47

5 േഗാപി മകന 45

6 ഉണികഷൻ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗസി േതാമസ ഭാര് 61

2 െമറിൻ സി േതാമസ മകള 35

3 േസാന േജാർജ് േതാമസ മകന 29
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, W/o പി വി േഡവിസ, ഡി -201, പാറപിളി അപാർട്െമൻറസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2020  -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:എ 4-25497/2021 25-10-2021
 
 തശര താലകില  ആറാടപഴ വിേലജില ആറാടപഴ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിന ടി സി,  W/o

അനിലൻ ഒ വി,  ഒൂകാരൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക   ആറാടപഴ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാൾ     27-09-2019  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജ മകള 61

2 ഷീജ മകള 59

3 െറജി മകന 56

4 രാജ മകന 54

5 അബി മകന 51

6 േജാബി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിലൻ ഒ  വി ഭരതാവ 51

2 അഞജലി മകള 29

3 ദീപാഞലി ഒ എ മകള 26

23th November 2021Revenue Department13605
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
No: A4-25384/2021 27-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Geetha Gireesh, W/o K V Girisan, Kizhattully Warriam,

Thayamkulangara, , Cherpu Village, Thrissur 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 Kizhattulli Wariath Girisan  S/o Krishna Warrier,

Kizhattulli Warriam, Thayamkulangara, Cherpu P O, Cherpu Village Thrissur Taluk  who expired on 16-12-2018 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 Kizhattulli

Wariath Girisan . 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 ,

Thrissur 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 K V Parvathikutty Warasiar Mother 82

2 Geetha Girish Wife 52

3 Greeshma G Warrier Daughter 31
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-19783/2021 26-10-2021
 
 തശര താലകില   അവണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി W/o. കഷണൻ  വരടിയം േദശത

് മടചിമാറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി  േബാധിപിച അേപക

അവനര വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-06-1971  -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:എ4-19369/2021 26-10-2021
 
 തശര താലകില   ചിറിലപിളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഭദ  W/o. വാസേദവൻ നായർ െക െജ

 ചിറിലപിളി േദശത് കാര്ാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിറിലപിളി വിേലജില  േബാധിപിച അേപക   ചിറിലപിളി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021 -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. 

 
നമര:എ4-25500/2021 26-10-2021
 
 തശര താലകില   അരണാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ  ലാലർ േദശത് ചിറമൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  അരണാടകര വിേലജില  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-2021 -ല മരണെപടതായം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനൻ എം െക മകന 64

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശികമാർ  െക വി മകന 56

2 മധ െക വി മകന 51

3 വിജയ െക വി മകള 54

4 ഗീത െക വി മകള 49
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പേരതനെറ 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. 

 
നമര:എ4-25499/2021 26-10-2021
 
 തശര താലകില  അരണാടകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ വി ടി S/o. േതാമസ വി ടി

അരണാടകര  േദശത്  ചാലിേശരിവളപില  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-03-2021 -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:എ4-25494/2021 26-10-2021
 
 തശര താലകില   േകാലഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയകമാർ പി െക S/o.  കഷൻകടി  പവണ

ി  േദശത്  പലാർകാടിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാലഴി വിേലജില    േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന ഭാര് 67

2 ഗാൻസ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പിൻസി േജാസഫ ഭാര് 59

2 െജയിംസ േജാസഫ മകന 34

3 റിയ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനിക ടി െക മാതാവ 72
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4-19774/2021 23-10-2021
 
 തശര താലകില   കറര വിേലജില കറർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആേനാ ഫാൻസീസ,  S/o

െപാറിഞ,  െതകത്  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക   കറര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    12-08-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വൽസ േജാസഫ ഭാര് 70

2 ഫിേജാ ആേനാ മകന 43

3 ജിേജാ ആേനാ മകന 42

4 സിേജാ ആേനാ മകന 33
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-25386/2021 25-10-2021
 
 തശര താലകില  ഊരകം വിേലജില ഊരകം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം ൈവ എം s/o

െമായത    യാറതിങൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഊരകം  വിേലജില   ടിയാെന അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-10-2017  -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:എ4-25127/2021 25-10-2021
 
 തശര താലകില   വീയര വിേലജില പാണികാവ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക നാരായണൻ s/

o  കഞൻ   പടത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വീയര വിേലജില   ടിയാൻെറ അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-04-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-25579/2021 25-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഐഷ ഭാര് 68

2 ജാസിൻ മകള 43

3 െഷമി മകള 41

4 ജാഫർ ൈവ ഇ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഭദ ഭാര് 61

2 സേനാഷ പി നാരായണൻ മകന 40

3 സന് പി എൻ മകള 34

4 സനീപ പി എൻ മകന 31
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 തശര താലകില   വിയര വിേലജില വിയർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർതിേകയൻ പി വി s/o

േവലായധൻ  പണാരതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഈ ഓഫീസിൽ പേരതനെറ അവകാശികൾ   േബാധിപിച അേപക   വീയര വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-19360/2021 26-10-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂര വിേലജില കരിയചിറ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാബി േജാർജ് s

/o  എ  ആർ  േജാർജ്   അറങാേശരി,  2/489ബി     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.     ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1  നെറ

സംരകണതിലാണ. 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:എ4-25498/2021 26-10-2021
 
 തശര താലകില   കണിമംഗലം വിേലജില വലിയാലകൽെടമിൾ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസ്ത

ി െക പി d/o പപ െക വി  കാറളത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ടിയാളെട അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ േബാധിപിച അേപക   കണിമംഗലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മലിക ഭാര് 57

2 കവിത മകള 38

3 കരണ മകള 37

4 കാരണ് മകള 36

5 കാവ്ാഞലി മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന േജാർജ് ഭാര് 38

2 എയെബൽ െജ േജാർജ് മകന 15

3 എയഡൻ െജ േജാർജ് മകന 12

4 എയവാൻ െജ േജാർജ് മകന 4
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ടിയാൾ  13-12-2020  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി െക പി സേഹാദരി 69

2 േവലായധൻ െക പി സേഹാദരൻ 66

3 േരഖ എം ആർ (മരണെപട സേഹാദരി െക പി തങതിെൻറ) മകള 30

4 ബിന എം ആർ (മരണെപട സേഹാദരി െക പി തങതിെൻറ) മകള 29
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4 -25878 / 2021 06-11-2021
 
 തശര താലകില   ചിയാരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാജ േജാസ s/o എ ടി േജാസ  കരിയചിറ

 േദശത് അകരപറം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചിയാരം വിേലജില     േബാധിപിച അേപക   ചിയാരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര

താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. 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 റീന േജാൺ ഭാര് 41

2 ഏയഞലീന ആർ മകള 16

3 ഏയഞേലാ ബാജ മകന 14
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-25113/2021 27-10-2021
 
 തശര താലകില   മനേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫിേനാ (ആനണി  മനെകാടി  േദശത

് ചാലിേശരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   , , േബാധിപിച അേപക   മനേകാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-04-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള

ലിസില  കമ  നമര  1  നെറ    സംരകണതിലാണ.  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 േലാബിത ഭാര് 34

2 ഫിയേറാസ ഫിേനാ മകള 12

3 െഫഡറിക സി എഫ മകന 8
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
No: a4-17964/2021 29-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Smt. Sudha K K M /o. Swapna, K S   Karumanparambil

House Muthuvara, Puzhakkal Village, Thrissur 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 Swapna K S W/o. Sabu , Sabu Nivas, Mullakkara

Ollukkara Villege Trissur Taluk  who expired on 09-04-2021 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 Swapna K S W/o. Sabu . 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 ,  Thrissur 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 Niranjan K Sabu Son 14

2 Nivedita K S Daughter 12
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-25904/2021 30-10-2021
 
 തശര താലകില   ചിയാരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാത പി െക W/O കഞൻ പി ആർ  സഭാഷ

്  നഗർ േദശത്  പനായിൽ വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട  അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക   ചിയാരം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 01-07-2021 -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 കഷകമാർ പി െക മകന 50

2 സത്ൻ പി െക മകന 55
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