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NOTICE

 
നമര:എ4 -26310 / 2021 11-11-2021
 
 തശര താലകില   പാണേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സലീഷ പി പി s/o പഷരൻ  ചാേണാത

്  േദശത്  പഴയപറമിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാണേഞരി വിേലജില    േബാധിപിച അേപക   പാണേഞരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-01-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ

റ 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:എ4-26313 / 2021 11-11-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി ബാബ പി ജി s/o േഗാവിനൻ  കരിയച

്ചിറ േദശത് അനനപവിതം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒൂര വിേലജില   പേരതനെറ അവകാശികൾ , , േബാധിപിച അേപക   ഒൂര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-06-2020  -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 േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-26315 /2021 11-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതി മാതാവ 55

2 സബിത ഭാര് 32

3 സായഷ മകന 8

4 സായശീ മകള 4

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതി എം ആർ      രണാം ഭാര് ഭാര് 48

2 അഭിജിത് പി ബി   ആദ് ഭാര്യിെല മകന 27

3 പവിത പി ബി     രണാം ഭാര്യിെല മകള 16
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 തശര താലകില   മരതാകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവസി s/o ഔേസഫ  മരതാകര

േദശത്  മാളിേയകൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മരതാകര വിേലജില   പേരതനെറ അവകാശികൾ , , േബാധിപിച അേപക

മരതാകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2021  -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:എ4 -26232 / 2021 11-11-2021
 
 തശര താലകില   േപരാമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ പതനാഭൻ s/o ശങരൻ നായർ

േപരാമംഗലം േദശത് ആറർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരാമംഗലം വിേലജില അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   േപരാമംഗലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    15-07-2021  -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:എ4-26212/ 2021 11-11-2021
 
 തശര താലകില   താന്ം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െക സധാകരൻ s/o വി െക കമാരൻ

തപയാർ േദശത് വാലത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  താന്ം   വിേലജില   പേരതനെറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക താന്ം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    01-10-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമ െക പി ഭാര് 74

2 െജയസൺ എം ഡി മകന 54

3 ഷാജ എം ഡി മകന 52

4 േജാജ എം ഡി മകന 50

5 ഷീബ എം ഡി മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി പതാവതി ഭാര് 78

2 സി ഗിരിജാവലഭൻ മകന 59

3 സി മാധവികടി മകള 58

4 ഉഷാേദവി ആർ േമേനാൻ മകള 55

5 േശാഭ േസാമൻ മകള 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:എ4-26213 / 2021 11-11-2021
 
 തശര താലകില   താന്ം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷൻ െക s/o േഗാവിനൻ നായർ

െപരിേങാടകര േദശത് കാകര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  താന്ം  വിേലജില   പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക  താന്ം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 നെറ   സംരകണതിലാണ.

 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:എ4 -26214 /2021 11-11-2021
 
  തശര താലകില   പലഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാണി s/o േദവസി  േചറപഴ േദശത്

േതരാമളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പലഴി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അവകാശികൾ , , േബാധിപിച അേപക   പലഴി വിേലജ

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

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 സരളാേദവി ഭാര് 79

2 ജാനകി മകള 47

3 സീതാറാം വി എസ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി അമ മാതാവ 75

2 ശീേദവി ഭാര് 42

3 ശീഹരി മകന 6

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാളി ഭാര് 60

2 ടിൻറ േജാണി മകള 36

3 ജാൻസി മകള 33
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No: A4-25893/2021 08-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Naseeba w/o Noushad Vakkeparambil House,Cherpu West

, 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 Noushad Vakkeparambil Abdulla Vakkeparambil House,West Cherpu

P O who expired on 19-01-2021 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 Noushad Vakkeparambil Abdulla. that it is proposed to issue a legal heirship certificate

according to this to the applicant .  Minor(s) is/are under the protection of Sl.No 1 in the below list.  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

 
No: A4-25287/2021 08-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that K Rajasekharan H/o Mini R Nair Gangothri,Achuthapuram

Road, Poottore P O,Pottore Village, Thrissur Taluk of Thrissur District has filed an application  of a legal heirship certificate

to  produce  before  various  purpioses  in  respect  of  the  legal   heirs  of  late  Mini  R  Nair  w/o  K  Rajasekharan

Gangothri,Achuthapuram Road, Poottore P O who expired on 31-03-2019 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 Mini R Nair w/o K Rajasekharan. 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

 
No: A4-26183/2021 09-11-2021
 

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

1 Naseeba Wife 43

2 Nashima V N Daughter 19

3 Nashid V N Son 11

4 Noufidha V N Daughter 9

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

1 K Rajasekharan Husband 66

2 Ramu Rajasekharan Son 31
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  Notice  is  hereby  given  to  all  to  whom  it  may  be  concern  that  Nirmaladevi  C  w/o  Narayanankutty,  Nangelil

House,Ramavarmapuram P O , Vilvattom 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 Narayanankutty Nangelile

Nangelil House,Ramavarmapuram P O  who expired on 26-06-2019 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 Narayanankutty Nangelile. that it is proposed to

issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  Minor(s) is/are under the protection of Sl.No 1 in th

e below list.  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 Nirmaladevi C Wife 48

2 Gopika Narayanankutty Daughter 26

3 Naveen N Son 15
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-25901/2021 06-11-2021
 
 തശർ താലകില അയേനാൾ  വിേലജില പതർകര േദശത് ഭവാനി ഭവനിൽ    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വ

ി ഭവാനി അമ W/o വി രാമകഷൻ നായർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബാധിപിച അേപക പകാരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന     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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപി േമാഹൻ ആർ മകന 67

2 ശ്ാം മേനാഹർ ആർ മകന 57

3 മിനി അനരാധ ആർ മകള 54
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-26797/ 2021 09-11-2021
 
 തശര താലകില   എറവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി പീതി േമാഹൻദാസ w/o പി േമാഹൻദാസ

് ൈകമൾ  ആറാംകലല ,ചകാടത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  എറവ വിേലജില   പേരതയെട അവകാശികൾ , , േബാധിപിച അേപക  എറവ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    28-09-2021  -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:എ4-25879/2021 08-11-2021
 
  തശര താലകില   പാറളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരിജൻ ഇ എസ  അമാടം േദശത്

ഏെറാളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പാറളം     വിേലജില   പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക പാറളം    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-01-2021 -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:എ4-25899/ 2021 08-11-2021
 
 തശര താലകില   കാരമക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി എഫ  േജാസ s/o ഫാൻസിസ എന

ന െപാറിഞ  കരിെകാടി  േദശത് േതാടങൽ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാരമക് വിേലജില   പേരതനെറ മകന അവകാശികൾ , ,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി േമാഹൻദാസ െക\ൈകമൾ ഭരതാവ 61

2 നീത സി േമാഹൻദാസ മകള 30

3 നിഷാദ ദാസ സി മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ ഭാര് 58

2 ശീലകി മകള 24
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േബാധിപിച അേപക   കാരമക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-02-2020 -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:എ4-25983/ 2021 08-11-2021
 
 തശര താലകില   െചമകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ എൽ കഞിപാല s/o േലാനപൻ

ലർദപരം  േദശത് എരിേഞരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െചമകാവ വിേലജില   പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക

െചമകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2009  -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 െജസി േജാസ ഭാര് 64

2 സിേജാ േജാസ മകന 36

3 റിേജാ േജാസ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞമ ഭാര് 87

2 ആനി േജാണി മകള 67

3 േജാൺസൺ ഇ െക മകന 59

4 ബാബ ഇ െക മകന 57

5 അബി ഇ െക മകന 54

6 ലാസർ ടി ആർ    മരണെപട മകൾ െടസി ലാസറിെൻറ ഭരതാവ 74

7 ദീപ ലാസർ       മരണെപട മകൾ െടസി ലാസറിെൻറ മകള 40

8 അബി ടി എൽ     മരണെപട മകൾ െടസി ലാസറിെൻറ മകന 34
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-25271/2021 08-11-2021
 
 തശര താലകില   പീചി വിേലജില തമരാടിപടി േദശത് േകാതഗിരി വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദമയന

ി  W/o  ഗംഗാധരൻ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി ടിയാളെട അവകാശികൾ   േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 29-08-2012-ല മരണെപടതായം പേരതയെട

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. 

 
നമര:എ4-25456/2021 08-11-2021
 
  തശര താലകില  ഒൂകര വിേലജില  കാളേതാട േദശത് ഞാലിപറമിൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിച

േപായ  േതാമസ S/o  ഔേസഫ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ടിയാെൻറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   20-08-2019-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: എ4-25869/2021 08-11-2021
 
  തശര താലകില   പലാഴി  വിേലജില  എൽതരത് േദശത് ചിറിലപിളി  കഞാപ വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ   വർഗീസ  സി  എ  S/o  ആനണി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരഷബാബ മകന 42

2 ബബിത മകള 36

3 സബിൻ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൽസി ഭാര് 69

2 േസാബി മകള 50

3 േഗയസി മകള 46
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ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 27-04-

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:എ4-25868/2021 08-11-2021
 
  തശര താലകില   തശര വിേലജില  പങനം  േദശത്  േദവിക  േറായൽ ഗാർഡൻ വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  േഡാ എം ആർ ചനൻ S/o െക പി  കമരൻ നായർ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച

അേപക  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന    03-08-2021-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:എ4-25867/2021 08-11-2021
 
  തശര താലകില   തശര വിേലജില കടൻ കളങര െലയിൻ  േദശത്  ശീ  വിഹാർ   വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ   വി  ശാരദ  W/o  ശലപാണി  വാരിയർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട  അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ

ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 04-07-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഡയസി വർഗീസ ഭാര് 55

2 സൗമ് െഫബി മകള 36

3 സിേനാ വർഗീസ മകന 33

4 സജിൻ വർഗീസ മകന 28

5 സാേജാ വർഗീസ മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി പി ഭാര് 61

2 രാധിക ചനൻ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:എ4-25866/2021 08-11-2021
 
 തശര താലകില   തശര വിേലജില  നായനാൽ േദശത് രാജശീ നിവാസ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

രാമകഷൻ വി S/o കഞണി നായർ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ  അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  30-05-2021-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:എ4-26107/2021 08-11-2021
 
 തശര താലകില   നടതറ വിേലജില  അേഞരിചിറ േദശത് എലവതിങൽ െവളാന വീടിൽ താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  ജിേയാ സണി S/o സണി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

   ൈമനരമാർ    താെഴയള   ലിസില  കമനമര  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. 

 
നമര:എ4-26208/2021 09-11-2021
 
 തശര താലകില  അരണാടകര വിേലജില അയേനാൾ േദശത് ആലപാട് വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപാ

യ േറാസി േദവസി W/o എ പി േദവസി  എനയാളെട  അവകാശികൾക് വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  18-02-2008-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

1 മധ േവനർ മകന 54

2 നിതിൻ എം വാരിയർ (മരണെപട മകൻ േമാഹൻദാസ മകൻ) പൗതൻ 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയ രാമകഷൻ ഭാര് 68

2 ജയറാം ആർ മകന 51

3 ജയശീ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അന െക െകാച ഭാര് 38

2 േജായൽ ജിേയാ മകന 11

3 േജാഷ്ാ ജിേയാ മകന 8
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 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:എ4-26184/2021 09-11-2021
 
 തശര താലകില   വിലവടം വിേലജില  കറമക് േദശത് കളപരയിൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

ചകനാരി  രാധാകഷൻ  S/o  എ  ശങരൻ  നായർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 15-06-

2003-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:എ4-26182/2021 09-11-2021
 
 തശര താലകില  വിലവടം വിേലജില വിലടം േദശത് പചാoപളി വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അപ പി സ

ി S/o െചറേങാരൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 23-12-2019-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

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 േപാൾ മകന 62

2 ഡയസ മകന 61

3 ൈടനി മകന 61

4 സാജ മകന 58

5 േജാബി മകന 56

6 സാവിേയാ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി െക െജ ഭാര് 75

2 പീത െക മകള 48

3 സിത െക മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാജിേമാൻ പി എ മകന 39

2 ശീേദവി പി എ മകള 41

30th November 2021Revenue Department14677
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 

14678 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-26188/2021 09-11-2021
 
 തശര താലകില   പറനാടകര വിേലജില  പറനാടകര േദശത് കരിയേകാട് വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

 ശങ െക ടി S/o താങ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 12-03-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

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. 

 
നമര:എ4-26185/2021 09-11-2021
 
 തശര താലകില   പാടിയം വിേലജില മാങാടകര േദശത് ഞാറെവടി വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

സജാത എം  ഐ W/o  ഗേണശൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട  അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  21-01-2021-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:എ4-26189/2021 09-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനവതി െക െക ഭാര് 85

2 രജനി െക എസ മകള 65

3 ആനനേഘാഷ െക എസ മകന 62

4 നിത്ാനനൻ െക എസ മകന 58

5 ജിജി െക എസ മകള 53

6 സജിനി െക എസ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജലജ മകള 57

2 ഗീത മകള 55

3 ബാബകമാർ മകന 54
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 തശര താലകില   പഴയൽ  വിേലജില ആമകാട േദശത് അറയൽ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ

എ  േജകബ  S/o  അേനാണി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ  അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  05-08-2020-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:എ4-26190/2021 09-11-2021
 
 തശര താലകില   െവളതര വിേലജില െവളതർ േദശത് വാഴപളി വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റപായ

ി  S/o  പൗേലാസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-04-1982-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

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. 

 
നമര:എ4-26926/2021 09-11-2021
 
 തശര താലകില പതര വിേലജില  െവടകാട േദശത് കളാടതിൽ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദീപ

്  കമാർ S/o കമാരൻ എനയാളെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ  അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  28-08-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

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 ഷാനി െജ അറയൽ മകള 50

2 സാജൻ െജ അറയൽ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസ മകന 65

2 ആനി മകള 67

3 േപാൾ മകന 63

4 െപാറിഞ (മരണെപട മകൾ വി ആർ േറാസിയെട
ഭർതാവ)

മകളെട ഭർതാവ 72

5 ഷീല (മരണെപട മകൾ വി ആർ േറാസിയെട മകൾ) പൗതി 50

6 ഷാജ (മരണെപട മകൾ വി ആർ േറാസിയെട മകൻ) പൗതൻ 48
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നമര:എ4-26191/2021 09-11-2021
 
 തശര താലകില   െവളതര വിേലജില ൈകപളി േദശത് കനപറമിൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

േവലപൻ  S/o  കഞയപൻ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   07-06-2021-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:എ4-26215/2021 09-11-2021
 
 തശര താലകില   അരണാടകര വിേലജില ആലപാട് മഠതംപടി വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െഡയസി

പി  സി  W/o  എം  ആർ  ആനണി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട  അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  14-02-2021-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:എ4-26223/2021 09-11-2021
 
 തശര താലകില പലഴി വിേലജില  േചറപഴ േദശത് െചവൂർ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേനാണ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദീപ കടവിൽ ഭാര് 47

2 കഷകമാർ െക പി മകന 26

3 ആതിര െക പി മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന ഭാര് 71

2 സനിത മകള 48

3 സനിൽകമാർ മകന 46

4 ശീജ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം ആർ ആനണി ഭരതാവ 72

2 സിത എം ആനണി മകള 44

3 അഭിലാഷ എം ആനണി മകന 43

30th November 2021Revenue Department14681
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ി  സി സി S/o ചാക എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-12-2015-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

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. 

 
നമര:എ4-26224/2021 09-11-2021
 
  തശര താലകില  വിയര  വിേലജില  വിയർ  േദശത്  െവളേതടത്  (M  N  ഹൗസ) വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  േവണേഗാപാലൻ വി െക S/o മാധവൻ നായർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക വിേലജ

ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 31-03-

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. 

 
നമര:എ4-26455/2021 09-11-2021
 
 തശര താലകില  പടിയം വിേലജില  മാങാടകര േദശത് െചങൂർ മന താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പരേമശ

്രൻ നമതിരി മകൻ സി പി നീലകണൻ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   02-08-2021-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 േമരി ഭാര് 73

2 േമഴസി മകള 50

3 െജയസൺ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജമ സി എ ഭാര് 65

2 ശീജിത് വി മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമണി എം ഭാര് 64

2 മേകഷ സി പി മകന 39
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-26207/2021 09-11-2021
 
 തശര താലകില  അരണാടകര വിേലജില അയേനാൾ േദശത് ആലപാട് വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

 എ  പി  േദവസി  S/o  ആലപാട്  േദവസി  പൗേലാസ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക  വിേലജ

ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 13-01-

2012-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: എ4-26196/2021 09-11-2021
 
 തശര താലകില പലഴി വിേലജില ഒളരികര േദശത് െകാകിനി വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ദാസൻ S/

o  കമാരൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 17-05-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനരമാർ താെഴയള

ലിസില  കമനമര  2-നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം 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 േപാൾ മകന 62

2 ഡയസ മകന 61

3 ൈടനി മകന 61

4 സാജ മകന 58

5 േജാബി മകന 56

6 സാവിേയാ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി മാതാവ 80

2 സരിത ദാസൻ ഭാര് 39

3 നനന ദാസ മകള 18

4 േദവിക ദാസ മകള 15
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നമര:എ4-26231/2021 11-11-2021
 
 തശര താലകില   തശര വിേലജില  ടി ബി േറാഡ േദശത് െനഴവിങൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

രാജീവ  േജാസ  എൻ  െജ  S/o  േജാസഫ  എൻ  പി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക വിേലജ

ഓഫീസര മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    01-

04-2021-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.    ൈമനരമാർ   താെഴയള   ലിസില  കമനമര  1-നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച

്ച 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:എ4-26228/2021 11-11-2021
 
 തശര താലകില തശര വിേലജില േകാടപറം േദശത് വാകയിൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രാമൻകട

ി  എം  S/o  നാരായണൻ  നായർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ  അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  24-08-2021-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:എ4-27025/2021 11-11-2021
 
  തശര താലകില   പറനാടകര വിേലജില കരികാട േദശത് ഭടിയിൽ െതേകടത് മന വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  നാരായണൻ ബി ടി  വി  S/o ബി ടി  വാസേദവൻ നമതിരി   എനയാളെട  അവകാശികൾക് വിവിധ

ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച

അേപക  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം   അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന    08-08-2019-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

5 കാർതിക ദാസ മകള 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിത് രാജീവ ഭാര് 30

2 അൈനക രാജീവ മകള 7

3 ആരിറ് രാജീവ മകന 3

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജകമാരി ഭാര് 64

2 വിജയലകി മകള 44

3 ജയലകി മകള 42
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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: എ4-26227/2021 11-11-2021
 
 തശര താലകില  തശര വിേലജില  പേതാൾ േദശത് രാധി വിഹാർ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സ

ി  കഷൻകടി  േമേനാൻ S/  o  (േലറ്)  കഞണി നായർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക  വിേലജ

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

08-2007-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:എ4-26229/2021 11-11-2021
 
 തശര താലകില തശര വിേലജില പേതാൾ േദശത് Flat No.1 (38/1474) േചലർ ടേവഴസ വീടിൽ  താമസിചവരവ

െ അനരിചേപായ കഷൻ േപാഴത് നാരായണൻ S/o കഷൻ നായർ കാടർ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ

ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ  അവകാശികൾ േ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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി വി വി ഭാര് 56

2 ശരണ് ബി ടി എൻ മകള 31

3 നനകിേഷാർ ബി ടി മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി പി ഭാര് 81

2 രാധിക നനകമാർ േമേനാൻ മകള 56

3 രാജീവ പി േമേനാൻ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിനമണി നാരായണൻ ഭാര് 79

2 മിനി അനിൽ േമേനാൻ മകള 51

3 കിേഷാർ നാരായണൻ മകന 47
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നമര:എ4-26233/2021 11-11-2021
 
 തശര താലകില  െചമകാവ വിേലജില പറവതാനി േദശത് െചറവതർ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപാ

യ പകാശ സി  പി  S/o  ൈപേലാത  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  13-02-2014-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:എ4-26303/2021 11-11-2021
 
  തശര താലകില   െകാഴകളി വിേലജില മർകനികര േദശത് പാേറകാട്  വളപിൽ വീടിൽ താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ   േഗാപിനാഥൻ പി  ജി  S/o  േഗാവിനൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക വിേലജ

ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-12-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-26235/2021 11-11-2021
 
  തശര  താലകില    െചമകാവ  വിേലജില  െചമകാവ  േദശത്  േശയസ്  12/210  (27/306  ഓൾഡ)  വീടിൽ

താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഉഷ D/o പി  െക വർമ   എനയാളെട  അവകാശിക് വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട അവകാശി  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 29-07-

2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീതൾ മരിയ പകാശ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതി ഭാര് 60

2 സനിപ മകന 37

3 സന് മകള 33
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാമവർമ െക സേഹാദരൻ 53
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