
 

 compose.kerala.gov.in
egazette.kerala.gov.in

printing.kerala.gov.in

േകരള സരകാര
GOVERNMENT OF KERALA

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി  ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY

Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 2012-09-05 with RNI

Reg No.KL/TV(N)/634/2021-2023

വാല്ം 10

Vol. X

നമര

No.
 48

െചാവ, 2021  ഡിസംബര  07

Tuesday, 07th December 2021

1197 വൃശികം 22

22nd Vrischikam 1197

1943 അ്ഗഹായനം 16

16th Agrahayana 1943

Part III

Commissionerate of Land Revenue

©

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

2021

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



 
Thrissur District

 
Chalakkudi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-8365/2021 01-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില   മരിങര െതകംമറി വിേലജില േകാനർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ

മകൻ സാബ എം വി,  മാളിേയകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്  െജയസി    േബാധിപിച  അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7496/2021 01-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില   വരനരപിളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റപായി മകൻ േജായ പി ആർ,

പതൻവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് േജാൺസി േജായ  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-06-2020  -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:സി2-9327/2021 01-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില   കിഴേകചാലകടി വിേലജില ചാലകടി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാേകാ ഭാര

യ ൈലസ ചാേകാ,  കാടകാരൻ വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന െസബി ചാേകാ  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    26-11-1984 -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജയസി ഭാര് 50

2 നിമ മകള 26

3 നിഖിൽ സാബ മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാൺസി േജായ ഭാര് 38

2 േറായസ മകന 15
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മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനയാൾ മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െസബി ചാേകാ മകന 52
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Thrissur District

 
Chalakkudi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -285352021 01-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില   വടമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകൻ ഷാരത് കണൻ,  ഷാരത്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന ബിന ഷാരത് അേശാകൻ  േബാധിപിച അേപക   വടമ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 -8195/2021 01-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില   െകാടകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ആർ വിജയൻ,  (S/o രാമൻ

ൈകമൾ,  കഞികാവ എളയന) കാഞിരപറമ്  മഠം    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ  മകള ബീന  വി   േബാധിപിച  അേപക

െകാടകര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2021  -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:സി 2 -8051/2021 01-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില   േമലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത്ായനി,     W/o അയപൻ,  അടിചില

ി  േദശത് െപരമനപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള ലത േബാധിപിച അേപക   േമലര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിേനായ ഷാരത്  അേശാകൻ സേനാഷ മകന 46

2 ബിന ഷാരത് അേശാകൻ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാേദവി ഭാര് 69

2 ബീന വി മകള 46

3 ബിനിത വിജയൻ മകള 41
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 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2021  -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 -8367/2021 01-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില   കാടകറി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങചൻ ആൻ്റണി, S/o ആൻ്റണി,

ൈവനല േദശത് ആേടാകാരൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് െറനി തങചൻ  േബാധിപിച അേപക   കാടകറി  വിേലജ

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

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:സി 2 -9203/20231 01-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില   േപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ ഇ വി,    S/o േവലായധൻ,

എടേശരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് രാധ  േബാധിപിച അേപക   േപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2021 -ല മരണെപടതായം

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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഭദ മകള 73

2 സമതി മകള 69

3 ലത മകള 61

4 ജയശീ മകള 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െറനി തങചൻ ഭാര് 49

2 േറാസ മരിയ തങചൻ മകള 25

3 േജാമരിയ തങചൻ മകള 22

4 േനഹ മരിയ തങചൻ മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ േമാഹനൻ ഭാര് 64

07th December 2021Revenue Department15815
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:സി 2 -8494/2021 01-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില കിഴകംമറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജന േശഖരൻ,  S/o നാരായണമാരാർ

, െചറാരികൽ േദശത്, വാരണാട് വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് തങമണി  േബാധിപിച അേപക   കിഴകംമറി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2021 -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:സി 2 -8843/2021 28-10-2021
 
 ചാലകടി താലകില കറിചിറ വിേലജില കണകഴിപാടം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സാവിതി,  W/o

ഹരിദാസ,   എടതാടൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട ഭരതാവ ഹരിദാസ  േബാധിപിച അേപക   കറിചിറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 -8636/2021 28-10-2021
 
 ചാലകടി താലകില തിരമകളം വിേലജില െകാചകടവ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജീവ െക ആർ,

 S/o  രാമകഷൻ  നായർ,  കടവിൽപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് സസമിത െക  േബാധിപിച അേപക

തിരമകളം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

2 രമ് ഇ എം മകള 34.

3 മേഹഷ ഇ എം മകന 31

4 ധന് ഇ എം മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി ഭാര് 64

2 പവീൺരാജ വി മകന 33

3 ശീരാജ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹരിദാസ ഭരതാവ 61

2 സിബിൻ മകന 31

3 രമ് ഇ എച് മകള 28
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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 -8785/2021 28-10-2021
 
  ചാലകടി താലകില മറതർ വിേലജില മലംകടം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    എ ഇനിര, W/o

ഉണീരികടി,  േവഴകാടകര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന അജയകമാർ ഐ  േബാധിപിച അേപക   മറതർ  വിേലജ

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

06-2021  -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:സി 2-9148/2021 28-10-2021
 
 ചാലകടി താലകില   വടമ  വിേലജില കനംപറമ് േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ പി െക,  S/

o  കറപൻ,  െപരിങാട്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ഓമന െക ബി േബാധിപിച അേപക   വടമ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സസമിത െക ഭാര് 31

2 ശീനന സജീവ മകള 9

3 ശീനിധി െക എസ മകള 21/2

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജയകമാർ ഐ മകന 50

2 അനിത ഇനാണി ഐ മകള 53

3 അനിൽകമാർ ഐ മകന 51

4 അജിത മണിെബൻ ഐ മകള 47

5 അമത നനിനി ഐ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന െക ബി ഭാര് 65

2 പേമാദ പി പി മകന 43
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Thrissur District

 
Chalakkudi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2-8932/2021 28-10-2021
 
  ചാലകടി താലകില കിഴകംമറി  വിേലജില െവസ് െകാരടി  േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസമ

ൻ  കരവിള,   S/o  കരവിള,  മാമിലാലിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന സനൽ കരവിള ൈസമൺ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2021  -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:സി 2 -8780/2021 28-10-2021
 
 ചാലകടി  താലകില   െകാടകര   വിേലജില  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പനൂകാരൻ വീടിൽ  ഇടീര

മകൻ െകാചവറീത, െകാചവറീത ഭാര് േറാസി െകാചവറീത എനിവരെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതരെട  മകന േജായി  േബാധിപിച അേപക

െകാടകര   വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണസർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം  20-03-2015, 08-07-2021 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. 

 
നമര:സി 2-8783/2021 28-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സസൻ ൈസമൺ ഭാര് 62

2 സനൽ കരവിള ൈസമൺ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജായി മകന 61

2 േമഴസി മകള 58

3 എൽസി മകള 55

4 േജാബി മകള 49

5 േജാളി മകള 43
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 ചാലകടി താലകില   മരിങര െതകംമറി  വിേലജില മരിങർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഡവീസ യ

ു സി,   S/o  ചാക, ഊകൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് േറാസി േഡവിസ  േബാധിപിച അേപക    മരിങര െതകംമറി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണസർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന  20-06-2014  -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:സി 2-6045/2021 28-10-2021
 
  ചാലകടി  താലകില   കാകളിേശരി   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാ.  േപാൾ  െകാടിയൻ

(േസവനഗിരി, േസവനാലയ െസാൈസറി, അണൂർ) S/o വറീത, െകാടിയൻ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ സേഹാദരെൻറ മകൻ

േദവസി െക ഒ  േബാധിപിച അേപക   കാകളിേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-12-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസി േഡവിസ ഭാര് 55

2 ഡിൻസൺ േഡവിസ മകന 33

3 ഡിനി േഡവിസ മകള 30

4 െഡന മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസി സേഹാദരി 91

2 േതസ് സേഹാദരി 84

3 സിസർ േമരി െകാടിയൻ സേഹാദരി 79

4 ഏല്കടി സേഹാദരി 77

5 വർകി (മരണെപട സേഹാദരൻ ഔേസഫിെൻറ മകൻ) - 68

6 അനം െകാടിയൻ ഔേസഫ (മരണെപട സേഹാദരൻ
ഔേസഫിെൻറ മകൾ)

- 67

7 േറാസി െക ഒ (മരണെപട സേഹാദരൻ ഔേസഫിെൻറ
മകൾ)

- 64

8 േപാളി  െക ഒ (മരണെപട സേഹാദരൻ ഔേസഫിെൻറ
മകൻ)

- 62

9 േദവസി െക ഒ (മരണെപട സേഹാദരൻ ഔേസഫിെൻറ
മകൻ)

- 60

10 േജാസ െക ഒ (മരണെപട സേഹാദരൻ ഔേസഫിെൻറ
മകൻ)

- 55

11 ലിലി (മരണെപട സേഹാദരൻ ഔേസഫിെൻറ മകൾ) - 55
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നമര:സി 2 -8366/2021 28-10-2021
 
 ചാലകടി താലകില   തിരമകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  െക െക രാജൻ,  S/o കഷണൻകടി

, കാേരാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ലളിത വി എൻ േബാധിപിച അേപക   തിരമകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-02-2020  -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:സി 2 -8637/2021 28-10-2021
 
 ചാലകടി താലകില   വടമ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അഷമിചിറ േദശത് അനരിചേപായ  രവീനൻ പി,  S/o

െചറണി തിരമൽപാട, രാജ വിഹാർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന രാജീവ േചരിൽ  േബാധിപിച അേപക  വടമ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-03-2021 -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:സി 2-8679/2021 28-10-2021
 
 ചാലകടി താലകില  വടകംഭാഗം വിേലജില കാടികരകന് േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബഹണ്ൻ

പി എ,  S/o അയപൻ, പാലാരിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ സേഹാദരി വതല പി എ  േബാധിപിച അേപക   വടകംഭാഗം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-08-2021  -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

12 വിൽസൻ (മരണെപട സേഹാദരൻ ഔേസഫിെൻറ മകൻ) - 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത വി എൻ ഭാര് 63

2 െക ആർ ശീജിത മകന 41

3 െക ആർ ശീജ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിണി സി ഭാര് 75

2 രാേജഷ സി മകന 47

3 രാജീവ േചരിൽ മകന 44
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി സേഹാദരി 68

2 വിലാസിനി സേഹാദരി 64

3 വതല പി എ സേഹാദരി 59

4 പഷപ പി എ സേഹാദരി 54
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Thrissur District

 
Chalakkudi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -8194/2021 01-11-2021
 
  ചാലകടി   താലകില   െകാടകര   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പസനൻ പി  എസ,   S/

o  സബഹണ്ൻ,  പാപാളി  വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ശ്ാമ െക െക േബാധിപിച അേപക   െകാടകര  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2-8635/2021 28-10-2021
 
 ചാലകടി താലകില   കാടകറി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മിനി േജാണി   W/o േജാണി, കവലകാട

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട  മകന ആൽബർട്  േജാണി  േബാധിപിച  അേപക  കാടകറി   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനയാൾ  മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: C2-8196/2021 01-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Kumari Radhakrishnan  Korappath House,  Pariyaram

Village, Chalakkudi 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 Radhakrishnan,  S/o Krishna Menon, Korappath House, Pariyaram Village,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമ െക െക ഭാര് 34

2 ദിയ പസനൻ മകള 5

3 ദിന പസനൻ മകള 3

4 കല്ാണി മാതാവ 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആൽബർട് േജാണി മകന 25
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Chalakudy Taluk  who expired on 07-09-2018 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 Radhakrishnan . 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 th

e 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

 
No: c2-8493/2021 01-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Saranya K D, W/o Nithin A S,  Erimmal House, Vellanchira

, Aloor Village, Chalakkudi 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 Nithin A S,  S/o Sivan, Erimmal House, Vellanchira, Aloor Village,

Chalakudy Taluk who expired on 11-05-2021 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 Nithin A S . 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 th

e 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

 
No: C2-8931/2021 28-10-2021
 
  Notice  is  hereby  given  to  all  to  whom  it  may  be  concern  that  Pradeep  V  G,  S/o  V  P   Govindan  Nambiar

Vadakkepushpakam House,  Kakkulisseri Village, Chalakkudi 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 V P Govindan Nambiar,  S/o

Narayanan Nambiar, Vadakkepushpakam House, Kakkulissery Village, Chalakudy Taluk who expired on 13-07-2021 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 V P

Govindan Nambiar . that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  Hence, it i

s 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

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

1 Kumari Radhakrishnan Wife 77

2 Rajeev Radhakrishnan Son 49

3 Ranjit Radhakrishnan Son 42

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

1 Saranya K D Wife 31

2 Sasikala Mother 58
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applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
No: C2-8536/2021 28-10-2021
 
  Notice  is  hereby  given  to  all  to  whom it  may  be  concern  that  Sandhya,  W/o  Pradeep,  Vaikundapurath  House,

Vellikulangara Village, Chalakudy 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 Pradeep, S/o Krishnankutty,  Vaikundapurath House,

Vellikulangara Village, Chalakudy Taluk  who expired on 04-06-2021 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 Pradeep S/o Krishnankutty. 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 , 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

 

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

1 Sathy V G Daughter 48

2 Preethy V G Daughter 46

3 Pradeep V G Son 43

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

1 Sandhya Wife 38

2 Aswathy V P Daughter 18

3 Akhil V P Son 15

4 Karthayani Mother 68
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Thrissur District

 
Chalakkudi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-9613/2021 10-09-2021
 
 ചാലകടി താലകില   മറതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കൗസ  W/O േവലായധന, അരികാട്

വീടില,  പി  ഓ  പാഡി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പടികജാതി  വികസന  ഓഫീസില   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മറതര വിേലജില   പേരതയെട മകന വിനീഷ എ വി, അരികാട് വീടില, പി ഓ

പാഡി, േബാധിപിച അേപക   മറതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-11-2013  -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:സി2/10043/2021 25-11-2021
 
  ചാലകടി  താലകില    വടകംഭാഗം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശീേദവി  പി  സി

േപാടയത്പറമില,അഷമിചിറ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ഇനഷറനസ  െകയിം   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകംഭാഗം വിേലജില   പേരതയെട പിതാവ ചനന പി എം ,

േപാടയത്പറമില,അഷമിചിറ ,  േബാധിപിച അേപക   വടകംഭാഗം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2021 -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 ധനീഷ എ വി മകന 37

2 വിനീഷ എ വി മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനന പി എം പിതാവ 68
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Thrissur District

 
Chalakkudi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-9611/2021 06-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില   കിഴകമറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷണൻ നായർ ഭാര് സധ വി

ചിറങര േദശത്  ശീഹരി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിഴകമറി വിേലജില   പേരതയെട മകന ശീകമാർ രാധാകഷണൻ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-02-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9147/2021 06-11-2021
 
  ചാലകടി  താലകില   െകാടകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങണി മകൻ മരളി  ടി  എസ

ൈതനാതടൻ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാടകര  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനി സി വി , , േബാധിപിച അേപക   െകാടകര  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

10-2019  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9651/2021 06-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില   അണൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരൻകടി വാരിയർ ഭാര് എസ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹരികഷണൻ രാധാകഷൻ മകന 47

2 ശീകമാർ രാധാകഷൻ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി സി വി ഭാര് 51

2 നിമിഷ ടി എം മകള 30

3 നിമിത ടി എം മകള 27

4 നിർമൽ ടി എം മകന 27
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െക മാധവി  വാരസ്ാർ   സടികതിങൽ വാരിയം  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അണൂര വിേലജില   പേരതയെട മകന എസ മാധവൻ ,

, േബാധിപിച അേപക   അണൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മ

രണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    20-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9568/2021 06-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില  െകാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഘനനനൻ ഭാര് സംഗീത വി യ  നക

ര  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െകാടകര  വിേലജില   പേരതയെട മകന ആദർശ രഘനനനൻ ,  ,  േബാധിപിച അേപക

െകാടകര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-8786/2021 06-11-2021
 
  ചാലകടി  താലകില   മറ തര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണിരാജൻ ഭാര്  േരഖ രാജൻ .

മറതർകന്  േദശത്  കിഴേക  പരയകൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മറതര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഉണി രാജൻ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ പതം മകള 68

2 എസ മാധവൻ മകന 65

3 എസ രാധ മകള 62

4 എസ ഉണികഷണൻ മകന 60

5 എസ സധ മകള 58

6 എസ ജയമാർ മകന 51

7 െക േലഖ (മരണെപട മകൻ അജയമാറിെൻറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 48

8 ആനന് എ വാരിയർ ( ടി മകൻ ) പൗതൻ 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആദർശ രഘനനനൻ മകന 24
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9150/2021 06-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില   താെഴകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപൻകടി മകൻ പരേഷാതമൻ ട

ി  എ   കഴികാടേശരി   േദശത്  ൈതവളപിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    താെഴകാട  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  ഷീല

പരേഷാതമൻ ടി എ , , േബാധിപിച അേപക   താെഴകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-03-2019 -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. 

 
നമര:സി2-8534/2021 06-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില   കേലറംകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളി മകൻ ബാബരാജ െക എം

കേലറംകര േദശത് േകാമാത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേലറംകര വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ഭവേനശ്രി , , േബാധിപിച അേപക

കേലറംകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2021  -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:സി2-9193/2021 06-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില   േമലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർകി മകൻ ബിേനായ െക വി  കരിമതി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉണിരാജൻ തേപകളം ഭരതാവ 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല പരേഷാതമൻ ഭാര് 55

2 ജിതിൻ ടി പി മകന 35

3 ജിയ  ടി പരേഷാതമൻ മകള 31

4 ജിഷ ടി പരേഷാതമൻ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭവേനശ്രി െക മാതാവ 74
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വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േമലര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നയന േബാധിപിച അേപക   േമലര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2021 -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:സി2-9612/2021 06-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില   കിഴകമറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജനാർദനൻ മകൻ സിജ െക െജ

ഇളംേഞരി േദശത് കടാലപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിഴകമറി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രസ പി ആർ , , േബാധിപിച അേപക

കിഴകമറി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2021  -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. 

 
No: C2-9479/2021 06-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Asiya W/o Moosa  Valiyakath House , Varantharappilli

Village, Chalakkudi 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 Moosa V M S/o Muhammed  Valiyakath House  who expired on 25-03-2021

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 Moosa V M S/o Muhammed . 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 , 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നയന ഭാര് 34

2 ബിേനായ മകന 9

3 െബറിക ബിേനായ മകന 9

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിണി മാതാവ 65

2 രസ പി ആർ ഭാര് 34

3 ആദിത് െക എസ മകന 10

4 അൈദ്ത െക എസ മകന 10
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SCHEDULE

 

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

1 Asiya Wife 53

2 Ansar V M Son 36

3 Muhammed Asheek Son 29

4 Basheer V M Son 27
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Thrissur District

 
Chalakkudi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-9570/2021 06-11-2021
 
  ചാലകടി  താലകില   കിഴേകചാലകടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരൻ നായർ മകൻ

േമാഹനസനരൻ  എൻ   െനലികാപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിഴേകചാലകടി വിേലജില    ഭാര് സനിത രഘ പി ആർ ,  ,

േബാധിപിച അേപക   കിഴേകചാലകടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2021 -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:സി2-9480/2021 06-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില   പടിഞാേറചാലകടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരനാരായണൻ ഭാര്

വിലാസിനി   കമളപറമിൽവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടിഞാേറചാലകടി വിേലജില   പേരതയെട മകന രാജീവ ശങരനാരായണൻ , ,

േബാധിപിച അേപക   പടിഞാേറചാലകടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   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:സി2-9481/2021 06-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിത രഘ പി ആർ ഭാര് 56

2 അഖില േമാഹൻ മകള 46

3 അങിത േമാഹൻ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജീവ ശങരനാരായണൻ (രാജീവ എസ നാരായണൻ ) മകന 64

2 െക രജല മകള 60

3 രജിത മകള 56

4 രജിനി മകള 54
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 ചാലകടി താലകില   വരനരപിളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ മകൻ മേനാജ പി സി

വരാനരപിളി  േദശത്  െപാഴംമളൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വരനരപിളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സംഗീത ടി ബി ,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-05-2021  -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:സി2-9482/2021 06-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില   കറിചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപൻ മകൻ േമാഹനൻ െക എ

കണകഴിപാടം േദശത് കാണിയത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറിചിറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സത്വതി , , േബാധിപിച അേപക   കറിചിറ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-03-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9546/2021 06-11-2021
 
  ചാലകടി താലകില   കിഴേകചാലകടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ മകൻ എം െജ

െസബാസ്ൻ  മാളിേയകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിഴേകചാലകടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമഗി െസബാസ്ൻ , , േബാധിപിച

അേപക   കിഴേകചാലകടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-10-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സംഗീത ടി ബി ഭാര് 50

2 വിഷ മേനാജ മകന 24

3 വിഷപിയ മേനാജ മകള 21

4 ചനിക മാതാവ 67

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്വതി ഭാര് 51

2 അകയ േമാഹനൻ മകന 22

3 അനന േമാഹനൻ മകന 19
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9614/2021 06-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില   മറതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻ മകൻ പീതാംബരൻ  ചങാൽ

േദശത്  േപാടകാരൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മറതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന പേമാദ പി പി , , േബാധിപിച അേപക

മറതര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2021  -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 എംജി െസബാസ്ൻ ഭാര് 62

2 സജി െസബാസ്ൻ മകന 37

3 ആൻേമരി െസബാസ്ൻ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തളസി മാതാവ 84

2 േപമലത പി എൻ ഭാര് 52

3 പേമാദ പി പി മകന 35

4 േരഷമ പി പി മകള 29
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Thrissur District

 
Chalakkudi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-9567/2021 06-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില   െകാടകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി അമ മകൾ ലകികടി  'അമ

മ െക  (W/o പതൻ വീടിൽ  നാരായണേമേനാൻ ) കിഴേക കനംപിളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടകര വിേലജില   പേരതയെട മകന

മരളീധരൻ െക , , േബാധിപിച അേപക   െകാടകര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-2019 -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 മേഹശ്രി െക െക മകള 65

2 മരളീധരൻ െക മകന 63

3 വിേനാദ െക മകന 48
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Thrissur District

 
Chalakkudi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-9568/2021 06-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില   െകാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഘനനനൻ ഭാര് സംഗീത വി യ

നകര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െകാടകര  വിേലജില   പേരതയെട മകന ആദർശ രഘനനനൻ ,  ,  േബാധിപിച അേപക

െകാടകര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആദർശ രഘനനനൻ മകന 24
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