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NOTICE

 
നമര:എ4-25871/2021 06-11-2021
 
 തശര താലകില   അരണാടകര വിേലജില അരണാടകര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിത w/o

ചനേശഖരൻ,   കാര്ാടകര വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ

09-09-2003 -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:എ4-25877/2021 06-11-2021
 
 തശര താലകില   േകാലാഴി   വിേലജില തിരർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജ എ ഡി s/o േദവസി

,   ൈതകാടിൽ  ആേടാകാരൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതെൻറ  അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-

05-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-26110/2021 05-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനേശഖരൻ ഭരതാവ 68

2 കനകവലി െക സി മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാനിത ഭാര് 39

2 ഷാേരാൺ മകന 17

3 ഷാനിയ മകള 14

4 ഷാർലറ് മകള 10

5 ഷേനാൺ മകന 4
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 തശര   താലകില   മണലര വിേലജില   മണലർ  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജായ  സി െജ s/

o േജാസഫ സി വി,  ചാലിേശരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതെൻറ  അവകാശികൾ  ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

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

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:എ4-25913/2021 05-11-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂര വിേലജില അേഞരി േദശത്  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  േഭാജൻ െക പി s/o പാ

റൻ,  കേണാളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2021  -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:എ4-25929/2021 05-11-2021
 
 തശര താലകില   വലചിറ വിേലജില വലചിറ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീന വി എൽ w/o വിൻെസന

്  എ  െക,   ആലപാട്  വീടിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച  അേപക  വിേലജ

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

10-2021  -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 േഡാളി േജായ ഭാര് 62

2 ചാനിനി മകള 39

3 േറാഷൻ ചാലിേശരി മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബിക ഭാര് 54

2 രാേഗഷ െക ബി മകന 34

3 രനീഷ െക ബി മകള 32
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നമര:എ4-25937/2021 05-11-2021
 
 തശര  താലകില   പാണേഞരി  വിേലജില  എടപലം  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ സി ടി s/

o തങപൻ,  െചമാലി പറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

09-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  ൈമനർ ആയ കടിയെട രകിതാവ രജിത ആകന.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4-25885/2021 05-11-2021
 
 തശര താലകില   കാരമക് വിേലജില കണശാംകടവ  േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ് ടി പി s/o

ടി  എം പൗേലാസ,  േതയാനത് പണാരവളപിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച

അേപക  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-01-2006  -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:എ4-25886/2021 05-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിൻെസന് എ െക ഭരതാവ 67

2 ജയിൻ വിൻെസന് മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രജിത ഭാര് 40

2 കിഷൻ സി എസ മകന 20

3 വരൺ സി എസ മകന 12

4 കൗസല് മാതാവ 71

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിസി മകള 66

2 േപാളി േജാർജ് മകന 62

3 േഡവിഡ േജാർജ് മകന 60

4 ലിജി മകള 53
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 തശര താലകില   േകാലഴി വിേലജില േകാലഴി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറാഷൻകമാർ ബി s/o

രാഘവൻ ബി,  ൈബേലാപിളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ   േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

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

08-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   ൈമനർമാരായ  കടികളെട  രകിതാവ  രാഗിത   സി  പി  ആകന.  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:എ4-25903/2021 05-11-2021
 
 തശര താലകില   കണിമംഗലം വിേലജില പനമക് േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ s/o കടൻ,

പരണകാടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ േ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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാഗിത സി പി ഭാര് 40

2 പതയഷ ബി മകന 10

3 പാർവതി ബി മകള 6

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമണി ബാലൻ ഭാര് 66

2 ഗീത രാജൻ മകള 54

3 പീത പി ബി മകള 50

4 പതീഷ പി ബി മകന 49

5 പിനീഷ പി ബി മകന 44
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-25905/2021 05-11-2021
 
 തശര താലകില   ചിയാരം വിേലജില  കണംകളങര േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകമാരൻ വി

s/o  വി  അചതൻ നായർ,   പശസതി,  ഹൗസ നമർ എസ ജി  ആർ എ 7  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-25908/2021 05-11-2021
 
 തശര താലകില   തശര വിേലജില പങനം കരയിൽ  താമസിചവരെവ   അനരിചേപായ  പസാദ പി   s/o െപാന,

വാണിയൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ അവകാശി ഈ ഓഫീസിൽ േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2021  -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:എ4-25898/2021 06-11-2021
 
 തശര താലകില   െവളാനികര വിേലജില  െവളാനികര ഈസ് േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വി

രാമകഷൻ  s/o  േവലാണി,   പാണപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച

അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതല ഭാര് 57

2 അശ്തി അേശാക കമാർ മകള 32

3 അശ്ിൻ അേശാക കമാർ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതനം എ മാതാവ 65
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-2010  -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:എ4-25881/2021 06-11-2021
 
 തശര താലകില   കീഴപിളികര വിേലജില കിഴപിളികര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതാവതി w/

o  േവലായധൻ,   പടത്  വീടിൽ   എനവരെട    അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട അവകാശി ഈ ഓഫീസിൽ േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    26-01-2021 -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. 

 
നമര:എ4-25887/2021 05-11-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂര വിേലജില കരിയചിറ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക േജാണി s/o

കരിയൻ,   മളകൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-

05-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷൻകടി സേഹാദരൻ 78

2 േവലായധൻ സേഹാദരൻ 74

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷൻ പി വി മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാനി േജാണി ഭാര് 69

2 സഭാഷ േജാണി മകന 43

3 സനിൽ േജാണി മകന 41

4 സേമജ േജാണി മകന 38
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നമര:എ4-25896/2021 06-11-2021
 
 തശര താലകില   കറര വിേലജില കറർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ      െക എൽ ഔേസഫ s/o

േലാനപൻ,   േകാനികര വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-12-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-25884/2021 06-11-2021
 
  തശര താലകില   കറര വിേലജില കറർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസതമാധവൻ സി s/o

കിടണിനായർ,  േകാചാടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ  അവകാശികൾ ഈ ഓഫീസിൽ േബാധിപിച അേപക  വിേലജ

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

06-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: A4-25876/2021 06-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Regy Simon w/o A P Simon, Akkara House, Venginissery

, Paralam P O, Venginisseri 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 A P Simon s/o Porinchu, Akkara House, Paralam

P O, Venginissery  who expired on 12-05-2021 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 A P Simon s/o Porinchu. 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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റീത ഭാര് 68

2 റിേയാേമാൾ മകള 41

3 റിേനാ േകാനികര മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയലക്മി വി ഭാര് 61

2 സജിത് േസതമാധവൻ മകന 32

3 ശീലകി വി മകള 26
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notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
No: A4-25900/2021 06-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Geetha S Prasad w/o Sivaprasad, H No.1313, Ward No.48

, S4, Surya Residency, Ayyanthole, Ayyanthole 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 T Sivaprasad s/o Damodara

Menon, S4, Surya Residency, Puthurkara,  Ayyanthole who expired on 18-03-2021 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 T Sivaprasad s/o Damodara

Menon. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  Hence, it is proposed t

o 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 Regy Simon Wife 69

2 Betty Joson Daughter 48

3 Metty Joby Daughter 44

4 Litty Denis Daughter 42

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

1 Geetha S Prasad Wife 64

2 Prasanth Sivaprasad Son 39

3 Preethi Sivaprasad Daughter 35
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-27422/2021 17-11-2021
 
 തശര താലകില  െചവർ  വിേലജില പതറയൽ േദശത് കാടകാരൻ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

േജാസ െക  െക  S/o  കഞിപാല   എനയാളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതെൻറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   25-09-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-25883/2021 06-11-2021
 
  തശര താലകില  കിളനർ  വിേലജില മളകനതകാവ േദശത് കലാേറപതൻവീടിൽ വീടിൽ താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ പതിയാടത്  മാധവൻ S/o  പതിയാടത്  രാമ  മാരാർ      എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ  അവകാശികൾ  േബാധിപിച

അേപക  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന  25-06-2021-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:എ4-26236/2021 06-11-2021
 
 തശര താലകില  അയേനാൾ വിേലജില പതർകര േദശത് കറവടിരിേശരി വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

 ജാനകി അമ W/o ശിവശങരൻ നായർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വത േജാസ ഭാര് 56

2 കസേമാൾ േജാസ മകള 29

3 അലൻ േജാസ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജം െക ഭാര് 74

2 അനിത ദാസൻ മകള 50

3 മേനാജ മകന 48
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  21-07-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-26237/2021 06-11-2021
 
 തശര താലകില അയേനാൾ വിേലജില പതർകര േദശത് കറവടിരിേശരി വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപാ

യ  ജയകമാർ  െക  S/o  ശിവശങരൻ  നായർ  െക  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക  വിേലജ

ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    20-05-

2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-26238/2021 06-11-2021
 
 തശര താലകില   അയേനാൾ വിേലജില പതർകര േദശത് കറവടിരിേശരി വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

 ശിവശങരൻ  നായർ  െക  S/o  കഞൻ  വാരിയർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ

ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-08-

2017-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേനാഷ െക മകന 54

2 ഇനേലഖ െക മകള 51

3 മരളീകഷൻ െക മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേനാഷ െക സേഹാദരൻ 54

2 ഇനേലഖ െക സേഹാദരി 51

3 മരളീകഷൻ െക സേഹാദരൻ 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേനാഷ െക മകന 54
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നമര:എ4-25907/2021 06-11-2021
 
  തശര താലകില  തശര വിേലജില െവളിയനർ േദശത് പതലത് വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

ശഭദർശിനി W/o മേനാജ പി  എനയാളെട അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 30-08-2021-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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-25892/2021 06-11-2021
 
 തശര താലകില ഊരകം  വിേലജില  ഊരകം േദശത് പറമിൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ പി

വി  S/o  േവല   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ അവകാശി േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  30-10-2018-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:എ4-25888/2021 06-11-2021
 
  തശര താലകില  പലഴി  വിേലജില േചറപഴ  േദശത്  അയനികൽ  വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

േഗാവിനൻകടി  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  26-04-2020-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. 

2 ഇനേലഖ െക മകള 51

3 മരളീകഷൻ െക മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അർചന പതലത് മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര ഭാര് 62

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:എ4-25897/2021 06-11-2021
 
 തശര താലകില  പാണേഞരി വിേലജില  െകാമഴ േദശത് പിണകാടിൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപാ

യ  സണി  പി  വി  S/o  വർഗീസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ  അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  16-09-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

   ൈമനര  താെഴയള ലിസില കമനമര 1-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:എ4-25872/2021 06-11-2021
 
 തശര താലകില  അരണാടകര വിേലജില വലിയങാടി േദശത് പളികൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

ബിേജാഷ െജ പളികൻ S/o േജാസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ അവകാശികൾ േ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.  

   ൈമനര താെഴയള ലിസില കമനമര 1-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. 

 

1 അമിളി എ മകള 46

2 അജിത എ മകള 43

3 വിദ് എ മകള 40

4 ശീജ എ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിഷ െക ജി ഭാര് 39

2 േബസിൽ പി സണി മകന 19

3 െജയസ പി സണി മകന 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന ബിേജാഷ ഭാര് 42

2 അവിൻ പളികൽ മകന 19

3 അൻവിൻ ബി പളികൽ മകന 17
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-26317/2021 15-11-2021
 
  തശര  താലകില    മരതകാര   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അറമഖൻ  S/o  കഷൻകടി

െപരവാംകളങര  േദശത്  കീഴവാകൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  മരതകാര വിേലജില   േബാധിപിച അേപക മരതകാര

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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-26320/2021 15-11-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ തമി െക S/o  കഞവറീത കരിയച

്ചിറ  േദശത്  തതതിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒൂര വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   ഒൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാന

ിരം   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. 

 
നമര:എ4-26486/2021 15-11-2021
 
 തശര താലകില   െചവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എലവതിങൽ ഔേസഫ േജാണി S/o  എ സ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത ഭാര് 51

2 അഖീഷ അറമഖൻ മകന 27

3 ഐശ്ര് െക എ മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െചറപഷം പി എം ഭാര് 65

2 ജിഷ േബാണി മകള 37

3 ഹിത തതതിൽ േജാസ മകള 35

4 േപാളി  ടി െജ മകള 32
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ി  ഔേസഫ  െചവർ  േദശത്  എലവതിങൽ വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചവര വിേലജില  േബാധിപിച അേപക   െചവര വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-26410/2021 15-11-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതിരി W/o അേനാണി  ചീരാചി േദശ

ത്  കണംമഴെനലങര  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒൂര വിേലജില  േബാധിപിച അേപക   ഒൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാന

ിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-26321/2021 15-11-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ െക പി S/o െപാറിഞ  കരിയച

്ചിറ  േദശത്  കാരിയാടി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒൂര വിേലജില    േബാധിപിച അേപക   ഒൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാന

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ

റ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ േജാണി ഭാര് 70

2 ജിഷ േജാണി മകള 49

3 േബാബിൻസ േജാണി മകന 46

4 േജാബി േജാണി എലവതിങൽ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആലീസ മകള 63

2 േജാസീന മകള 61

3 ജലി മകള 59

4 പീറർ മകന 57

5 േജായ മകന 55

6 ലിൻസൻ മകന 52
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30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല

മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-26312/2021 15-11-2021
 
 തശര താലകില   അനികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി W/o േഗാവിനൻ  അനികാട

േദശത്  അടിയാറ  പതൻ  േകാവിലകം  വില  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അനികാട വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   അനികാട

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 നിഷ എം എൻ ഭാര് 42

2 സാൻ െക സേനാഷ മകന 15

3 സാം െക എസ മകന 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  അമിളി റി  ജി മകള 48
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-26802/2021 15-11-2021
 
 തശര താലകില   തശര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവികടി അമ W/o എം പതനാഭ േമേനാൻ

 േകാടപറം േദശത് പേതഴത് മാധവി  വിലാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തശര വിേലജില    േബാധിപിച അേപക   തശര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-

10-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-26782/2021 15-11-2021
 
 തശര താലകില   അടാട്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനണി എ വി S/o വറീത  അടാട് േദശത

് അകരപറമൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  അടാട്  വിേലജില    േബാധിപിച അേപക   അടാട് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-02-2021 -ല മരണെപടതായം

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 പി രാമചനൻ മകന 80

2 പി േഗാപിനാഥൻ മകന 78

3 പി വതല മകള 76

4 പി സകമാരി മകള 74

5 പി ശിവദാസൻ മകന 72

6 പി ഗിരിജ മകള 70

7 പി ജയലകി മകള 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന ഭാര് 41

2 േറാസി മകള 20

3 േറാഷൻ മകന 18

4 േറാഹൻ മകന 17
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നമര:എ4-26814/2021 15-11-2021
 
 തശര താലകില   േപാേടാർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഘനനനൻ വി ജി S/o േഗാപാലകഷൻ

 അേതകാട േദശത് െവളേതരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപാേടാർ വിേലജില    േബാധിപിച അേപക   േപാേടാർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-10-2012 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-26776/2021 15-11-2021
 
  തശര താലകില   അയേനാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ നായർ എൻ എൻ s/o

നാരായണൻ നായർ  അയേനാൾ േദശത് കഷാഞലി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അയേനാല വിേലജില    േബാധിപിച അേപക

അയേനാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-01-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-26798/2021 16-11-2021
 
 തശര താലകില   പരകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാറിഞ S/o േതാമ  െവളതർ േദശത

് എടേശരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരകാട വിേലജില  േബാധിപിച അേപക   പരകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

5 േറാജൻ മകന 11

6 േറാബിൻ മകന 10

7 േറാസിയ മകള 8

8 േറാസേമരി മകള 6

9 േറായൽ മകന 5

10 േറാൺവിൻ മകന 2

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയലകി ഭാര് 54

2 രഞിത മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസനകമാരി സി ഭാര് 73

2 മായാേദവി പി മകള 49
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വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2015 -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. 

 
നമര:എ4-26316/2021 15-11-2021
 
 തശര താലകില   വിലവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ഐ തങമ W/o േതചൻ  പി ഡി  കറമക

്  േദശത്  പലിേകാടിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിലവടം വിേലജില    േബാധിപിച അേപക   വിലവടം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2021 -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:എ4-26757/2021 15-11-2021
 
 തശര താലകില  കാരമക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി ബാലകഷേമേനാൻ S/o അചതൻ നായർ

 കണശാങടവ  േദശത്  തരതിയത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാരമക് വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   കാരമക്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

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

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസീത മകള 40

2 പജിത മകള 38

3 പബിത മകള 34

4 പവീന മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഡവീസ പലിേകാടിൽ റി മകന 55

2 േഫബ  പി ടി മകള 56

3 െഡനി പി ടി മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഭദ ഭാര് 77

2 െക േവണേഗാപാൽ മകന 54
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 തശര താലകില   ചിയാരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി കാത്ായനി 'അമ W/o സി ശങര

േമേനാൻ   ചിയാരം  േദശത്  ചാതനാത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിയാരം വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   ചിയാരം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-09-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

3 താര െക മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാമദാസ സി മകന 54

2 രഘനാഥൻ സി മകന 49

3 സരസ്തി സി മകള 57

4 സനന മകള 51
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