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NOTICE

 
നമര:സി 2 -9854/ 2021 18-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില   മരിങര െതകംമറി  വിേലജില കടപറം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടൻ മക

ൻ േഗാപി െക െക  കിഴകംകര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മരിങര െതകംമറി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരളാേദവി എം എൻ , ,

േബാധിപിച അേപക   മരിങര െതകംമറി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    09-10-2021  -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:സി 2 -9899/ 2021 18-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില   െകാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞികണ മകൻ ഉണികഷൻ പി െക

 പാറപറത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാടകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷനി , , േബാധിപിച അേപക   െകാടകര വിേലജ

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

09-2021  -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:സി 2 -9778/ 2021 18-11-2021
 
  ചാലകടി  താലകില   കാടകറി   വിേലജില കാടകറി  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എേമഴസൺ

െകായേലാ ഭാര് സീന െകായേലാ  തണിപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടകറി  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ എേമഴസൺ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരളാേദവി എം എൻ ഭാര് 67

2 അശ്തി കിഴകംകര േഗാപിനാഥ മകള 35

3 അരൺ െക ജി മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷനി ഭാര് 48
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െകായേലാ , , േബാധിപിച അേപക   കാടകറി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-05-2021 -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:സി 2 -9901/ 2021 18-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില   വടമ വിേലജില വടമ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േശഖരമാരാർ മകൻ പി എസ

് ചനേശഖരൻ  വടേക ചിറയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടമ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയ എ എസ , , േബാധിപിച അേപക

വടമ   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2021  -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:സി 2 -10173/ 2021 24-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില   കാടകറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജയിംസ ഭാര് എൽസി െജയിംസ

വലിയപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാടകറി  വിേലജില   പേരതയെട മകള ഷിംഗസി റാേഫൽ , , േബാധിപിച അേപക   കാടകറി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-05-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എേമഴസൺ െകായേലാ മാതാവ 62

2 േമരി ആൻ നിഫി െകായേലാ മകള 33

3 ഫാൻസിസ നിഫൻ െകായേലാ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയ എ എസ ഭാര് 75

2 ബാബ എ (മരണെപട മകൾ േഹമലതയെട ഭർതാവ) മകളെട ഭർതാവ 48

3 കീർതന ബാബ  (മരണെപട മകൾ േഹമലതയെട മകൾ) പൗതി 17

4 ൈവഷവ ബാബ (മരണെപട മകൾ േഹമലതയെട മകൻ) പൗതൻ 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:സി 2 -10047/ 2021 24-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില   െവളികളങര വിേലജില കടേമാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ നായ

ർ  മകൻ  ബാലകഷൻ  െക   കേണടത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളികളങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് യമന െക ജി ,

, േബാധിപിച അേപക   െവളികളങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-08-2016  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 -10046/ 2021 24-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില   െവളികളങര വിേലജില ഇഞകണ് േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞവറീത

്  മകൻ  േദവസി  സി  െക    െചറപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളികളങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എൽസി , ,

േബാധിപിച അേപക   െവളികളങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-06-2021  -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. 

 

1 ഷിംഗസി റാേഫൽ മകള 54

2 ഷിബിനി കഞിപാവ മകള 53

3 ൈജനി േജാഷി മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യമന െക ജി ഭാര് 49

2 യഥകഷൻ െക ബി മകന 25

3 കഷപിയ െക ബി മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൽസി ഭാര് 70

2 സിജി സി ഡി മകള 47

3 ഷാജി സി ഡി മകള 46

4 രാജി സി ഡി മകള 44

5 സിജേമാൻ സി ഡി മകന 42
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Thrissur District

 
Chalakkudi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-9779/2021  18-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില   മപിയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ നായർ മകൻ േഗാപിനാഥൻ നായ

ർ എന േഗാപി നായർ  പതൻവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് നളിനി അമ േബാധിപിച അേപക   മപിയം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം 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:സി2-9569/2021 18-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില   പരിയാരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാകണി  മകൻ വി സി മാതയ എന വ

ി സി മാതപൻ  വടകമാടൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് േമഴസി മാതയ എന മറിയം  േബാധിപിച അേപക   പരിയാരം

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നളിനി അമ ഭാര് 70

2 കഷകമാർ പി മകന 45

3 േഗാപകമാർ പി മകന 44

4 ശീേദവി പി മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമഴസി മാതയ എന മറിയം ഭാര് 71

2 ലസിയ മകള 42

3 െബനിേറാ മാതയ മകന 41

4 മേനക മകള 36
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നമര: സി2-10041/2021 18-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില   വരനരപിളി വിേലജില  െപരമിളി വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ മക

ൻ  തിമാതയസ  േതാമസ  െപരമിളി,  തിമാതയസ  േതാമസ  െപരമിളി  ഭാര്  ലിസി  തിമാതയസ  എനിവരെട

അവകാശികൾക് വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതരെട  മകള

ലീറ ലിേജാ േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ  13-10-2021, 6-10-2021 എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം  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:സി2-10042/2021 18-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില േപാട വിേലജില േവലംപറമിൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരൻ മകൻ ബിജ വ

ി െക എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മാതാവ എം എൽ ആനീസ േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 15-08-2021-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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-10044/2021 18-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില വടമ വിേലജില  മാള േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എടാടകാരൻ വീടിൽ  വറതണി

മകൻ ഇ വി േതാമസ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് െകാചേമരി വി എ  േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-04-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീറ ലിേജാ മകള 45

2 എമ തിമാതയസ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം എൽ ആനീസ മാതാവ 74
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്  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:സി2-10045/2021 24-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില  കേലറംകര വിേലജില ഗരകപ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ എമാനിരി

മകൻ സി  െക  േവണേഗാപാൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      ടിയാെൻറ സേഹാദരങൾ  ശാന സി െക, രാമൻ എമാനിരി  സി െക

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന  11-02-2007-ല  മരണെപടതായം   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:സി2-10163/2021 18-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില  കാകളിേശരി  വിേലജില  േകാഴിപാട് വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസവ്ാർ ഭാര

യ അനം എൻ ടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള െജസി േസവ്ാർ െക  േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൻ 12-10-2021-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 െകാചേമരി വി എ ഭാര് 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന സി െക സേഹാദരി 63

2 രാമൻ എമാനിരി സി െക സേഹാദരൻ 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജസി േസവ്ാർ െക മകള 56

2 ലീന േസവ്ാർ െക മകള 54

3 ലാലി േസവ്ാർ െക മകള 52

4 ലിൻസി േസവ്ാർ െക മകള 50

5 ലിജി േസവ്ാർ െക മകള 48

6 ലിപി േസവ്ാർ െക മകള 42
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Thrissur District

 
Chalakkudi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2/10862/2021 10-12-2021
 
 ചാലകടി താലകില   തിരമകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ  ൈപനാട് വീടിൽ തിരമകള

ം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾകായി  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരമകളം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ എൻ ശശികമാർ , ൈപനാട് വീടിൽ തിരമകളം ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  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: C2/10864/2021 10-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that ELSY METHALA HOUSE, Potta Village, Chalakkudi Taluk o

f Thrissur District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before family pension in respect of the

legal  heirs of late M K DEVASSY, S/O KORATH, METHALA HOUSE, POTTA who expired on 01-09-2021 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 M K

DEVASSY. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . Parents are not alive.

 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 , Chalakkudi 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എൻ ശശികമാർ ഭരതാവ 72

2 ഉമ ശശി മകള 36

3 സമ ശശി മകള 34

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

1 ELSY DEVASSY Wife 73

2 JOLLY Daughter 54

3 LEENA Daughter 48

4 JOPHY DEVASSY Son 44
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നമര:സി2/10936/2021 10-12-2021
 
 ചാലകടി താലകില   കിഴേകചാലകടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയാമ എ പി, W/O ഉണി,

െചമണർ വീടിൽ, കിഴേക ചാലകടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഭമി സംബനമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിഴേകചാലകടി വിേലജില   പേരതയെട മകന സജീവ സി

ഉണി , െചമണർ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കിഴേകചാലകടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-10-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.

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:സി2/10796/2021 10-12-2021
 
 ചാലകടി താലകില   കേലറംകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി കണൻ, S/O േചനൻ,

എടാംപറമിൽ വീടിൽ, കേലറംകര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറിയിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേലറംകര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഗായതിേദവി ഇ െക , എടാംപറമിൽ

വീടിൽ, േബാധിപിച അേപക   കേലറംകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  

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 സജീവ സി ഉണി മകന 54

2 െഹൽജീവ സി ഉണി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗംഗാേദവി ഇ െക മകള 47

2 ഗായതിേദവി ഇ െക മകള 38
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Thrissur District

 
Chalakkudi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-10795/2021 10-12-2021
 
 ചാലകടി താലകില   കേലറംകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസലീന േജാണി W/O േജാണി െക

എ,  കരിയാടില വീടില,താേഴകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആര ടി ഒ ഓഫീസില  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേലറംകര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േജാണി െക എ , കരിയാടില

വീടില,താേഴകാട,േബാധിപിച അേപക   കേലറംകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില 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:സി2-10863/2021 10-12-2021
 
 ചാലകടി താലകില   വരനരപിളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണിെചകന S/O

െകാചേകാത,ഏറംകടത് വീടില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഡി എഫ ഒ  ഓഫീസില ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വരനരപിളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മണി , ഏറംകടത് വീടില, േബാധിപിച

അേപക   വരനരപിളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില  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 േജാണി െക എ ഭരതാവ 62

2 െജനറ് െക െജ മകള 27

3 െജസിന െക െജ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മണി ഭാര് 55

2 സൗമ് ഇ യ മകള 32
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ kn2˛5028/2021. 2021 \hw_¿ 15.

31˛8˛2021˛se 34˛mw \º¿ tIcf Kk‰n¬ (hm -eyw˛10, ]m¿´ v III) I-Ωo -j -W-td‰ v

Hm^v em‚ v dh\yq hn`mKØn¬ t]Pv \º¿ 6872˛¬ {Ia\º¿ (8) Bbn {]kn≤oIcn®

kn2˛5028/2021 \º¿ ]ckyØn¬ AhIminIfn¬ {Ia\º¿ 6 cXn, ]n., {Ia\º¿ 7 B\µv, ]n.,

{Ia\º¿ 8 A¿hnµv, ]n. F∂nh¿°v ]tcXbpambp≈ _‘w ‘acWs∏´ aI≥ \fn\≥\mbcpsS

acWs∏´ aI≥ iin[c≥’ F∂Xn\p ]Icw ‘acWs∏´ aI≥ iin[c≥’ F∂pw AhIminIfn¬

{Ia\º¿ 8 ‘A¿hnµv, ]n.’ F∂Xn\p ]Icw ‘A¿_nµv, ]n.’ F∂pw XncpØn hmbnt°≠XmWv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)

Nme°pSn. Xl-io¬Zm¿.
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