
 

 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.
 51

െചാവ, 2021  ഡിസംബര  28

Tuesday, 28th December 2021

1197 ധനു 13

13th Dhanu 1197

1943 െപൗഷം 7

7th Pousha 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

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-27189/2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   മരതാകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസ s/o കഞിേവല   കടെനല

്ലർ േദശത് പണാരപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-01-2021 -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:എ4-27191/2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   അരണാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഐ വി ഫാൻസിസ s/o വറീത

പതനങാടി േദശത് ഇേഞാടികാരൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ  അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   27-09-2021-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:എ4-26957/2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   മണലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻ സി െക s/o കഞണി  കാഞാണ

ി േദശത ചളിപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയ പി വി മകള 55

2 ൈഷലജ പി വി മകള 49

3 േഗാകലൻ പി വി മകന 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േറാസിലി ഫാൻസിസ ഭാര് 70

2 ജിേയാ ഫാൻസിസ മകന 49

3 െറനി േജാസ മകള 45
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-10-2021-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലളിത ഭാര് 72

2 സാജൻ ബാബ മകന 50

3 സജീഷ ബാബ മകന 48
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-26777/2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   അയേനാൾ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ എം എ  ലകി നഗർ േദശത്

േചനംകമരത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അയേനാൾ  വിേലജില   പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   അയേനാൾ  വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-26780/2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   പങനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇനിര േഗാപിനാഥ w/o േഗാപിനാഥ പി െക

 െഷാർണർ േറാഡ േദശത് 2എ -സൻസതി നിേകതൻ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പങനം വിേലജില   പേരതയെട  അവകാശികൾ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-10-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-26778/2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   അയേനാൾ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഡവിസ എൻ എം s/o ൈമകിൾ

പതർകര േദശത് നലങര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയേനാൾ വിേലജില   പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീല സി മകള 67

2 ജയലകി സി മകള 62

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാമകഷൻ പി മകന 53

2 രാജശീ േദവൻ മകള 51
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അയേനാൾ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-09-2020 -ൽ   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:എ4-27033 /2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   പീചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസാദ െക െക s/o കരിയേകാസ  ചവനമണ

് േദശത് കഴികാടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പീചി വിേലജില   പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   പീചി 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. 

 
നമര:എ4-27029/ 2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   എടകനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അംബിക േഗാപി w/o ടി െക േഗാപി  ഒല

്ലർ േദശത് ൈതകാടേശരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എടകനി  വിേലജില   പേരതയെട  അവകാശികൾേബാധിപിച അേപക

എടകനി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െകാചേതസ് േഡവിസ ഭാര് 68

2 ദീപ മകള 44

3 െജസി മകള 42

4 േറാസ സിഫി മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷാലി പസാദ ഭാര് 50

2 അലീന പസാദ മകള 25

3 അമൽ പസാദ മകന 18

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:എ4-27006/ 2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   ചിയാരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എം അബൾ റഹിമാൻ s/o മാമ മസലിയാ

ർ  കർകേഞരി േദശത് പതിയവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിയാരം വിേലജില   പേരതനെറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക   ചിയാരം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   05-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-27026/2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   വിലവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി െക ബാബരാജ s/o കമാരൻ ടി എസ

േചറർ േദശത് താഴത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിലവടം വിേലജില   പേരതനെറ  അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക

വിലവടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4-27022/2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   പഴയൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരൻ സി െക s/o കഞ  മതവറ േദശത്

ചിറതപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പഴയൽ   വിേലജില   പേരതനെറ  അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക പഴയൽ   വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-2021 -

1 ടി െക േഗാപി ഭരതാവ 56

2 വിഷ േഗാപി മകന 29

3 കഷ േഗാപി മകള 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ ഭാര് 67

2 ഫിേറാസ പി എ മകന 46

3 െഫമിന പി എ മകള 47

4 ഫിഹാസ പി എ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനിത പി ആർ ഭാര് 53
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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:എ4-27192/2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   പലഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ഡി ൈമകിൾ s/o േദവസി  മനെകാടി

േദശത് ആലപാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പലഴി വിേലജില   പേരതനെറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക   പലഴി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   09-09-2018 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാറകടി മാതാവ 96

2 അംബിക പി എസ ഭാര് 59

3 സേരഷ ബാബ സി എസ മകന 36

4 സജിത് സി എസ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലിലി െക എ ഭാര് 57

2 ജിേജാ എ എം മകന 32

3 ജിജി എ എം മകള 31
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4 -27346/ 2021 22-11-2021
 
 തശര താലകില   ഇഞമടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക  െക  േമാഹനൻ  s/o  കരണാകരൻ ,

 ഇഞമടി േദശത്  കേണാളി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇഞമടി വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   ഇഞമടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2012 -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:എ 4 -27290 / 2021 22-11-2021
 
 തശര താലകില   കണിമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമിണി  w/o  അറമഖൻ , െനടപഴ

േദശത് മതാരൻ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണിമംഗലം വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   കണിമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2021 -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:എ 4 -27252/ 2021 22-11-2021
 
 തശര താലകില   കറിചികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ  എം ഡി  s/o  േദവസി ,

താണികടം  േദശത്,  മണൻ പതേശരി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറിചികര വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   കറിചികര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനമതി  എന  ചനിക ഭാര് 79

2 ധന് മകള 56

3 േദവദത് മകന 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മധ  എം എ മകന 47

2 വിജ  എം എ മകന 46
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ടിയാന   01-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 -27291/ 2021 22-11-2021
 
 തശര താലകില   കരകേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി എം  കഞേമാൻ  s/o  മഹമദ കടി

,  േസാമിൽ േറാഡ േദശത്,  വലിയകത്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരകേഞരി വിേലജില    േബാധിപിച അേപക

കരകേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2021 -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:എ 4 -27472/ 2021 22-11-2021
 
 തശര താലകില   തശര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െനനാറ  നാരായണ അയർ , െചമകാവ

േദശത്,  5 , െചറമക്  െടമിൾ  െലയൻ  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   12-

11-1983 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ ഭാര് 63

2 സിമി മകള 38

3 സിബി മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം ടി  ഉമബീവി ഭാര് 69

2 വി െക  ഷാഹിദ മകള 51

3 വി െക  സജീന മകള 48

4 വി െക  െസബീല മകള 45

5 വി െക  ഷിറാസ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:എ 4 -27511/ 2021 22-11-2021
 
 തശര താലകില   കാരമക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എൽ  േജാർജ്  s/o േലാനപൻ  ,

കണ ശാംകടവ   േദശത്,  വടേകതല  കണാത്   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   19-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 -27473/ 2021 22-11-2021
 
 തശര താലകില   തശര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിമല േമേനാൻ  w/o  കരണാകര േമേനാൻ

, കനത് മന  ൈലൻ  േദശത് ,  െവളാട്  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   04-

12-2019 -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. 

 

1 എൻ െക  രാമചനൻ മകന 67

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േറാസിലി ഭാര് 75

2 േജാസഫ  ഷാജ മകന 50

3 െഡാമിനിക  ജീസ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലളിത  രവീനനാഥ മകള 65
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-27190/2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   അരണാടകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എൽ േജാസ s/o േലാന

എൽതരത് േദശത് ആളർ പളികൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  അരണാടകര    വിേലജില   പേരതനെറ  അവകാശികൾ

േബാധിപിച അേപക അരണാടകര    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ

നമര  4 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:എ4-27102/2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   പതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി എൻ സബഹണ്ൻ s/o നാരായണൻ

െചറകന് േദശത് വടേശരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതര വിേലജില   പേരതനെറ  അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക   പതര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   13-10-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േതസ് ഭാര് 78

2 േജാബിഷ െജ പളികൻ മകന 46

3 ലിേജാഷ െജ പളികൻ മകന 43

4 സിന ബിേജാഷ       (മരണെപട മകൻ ബിേജാഷിെൻറ
ഭാര്)

മകെന ഭാര് 42

5 അവിൻ പളികൻ      (മരണെപട മകൻ ബിേജാഷിെൻറ
മകൻ)

പൗതൻ 19

6 ആൻവിൻ ബി പളികൻ  (മരണെപട മകൻ
ബിേജാഷിെൻറമകൻ)

പൗതൻ 17

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീത കമാരി ഭാര് 59

28th December 2021Revenue Department18581
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നമര:എ4-27125/2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   അരണാടകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പിൻസ s/o േഡവീസ  എൽതരത്

േദശത് േവഴാപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  അരണാടകര  വിേലജില   പേരതനെറ  അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക

അരണാടകര   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2021 -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:എ4-27174/ 2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബൗണി എം െക s/o െകാചവറീത  കരിയച

്ചിറ േദശത് മഞില 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   04-01-2021 -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:എ4-27124/2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   അരണാടകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി ഐ േജാസ s/o ഈനാശ

അരണാടകര േദശത് ചിറിലപിളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി അരണാടകര    വിേലജില   പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക

2 സവിത മകള 33

3 സജിത മകള 31

4 ശരണ് മകള 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റീന പിൻസ ഭാര് 42

2 പഷ്സ പിൻസ മകന 21

3 േഗഷ്സ വി പി മകള 18

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജസീന ബൗണി ഭാര് 52

2 വിൽസൻ ബൗണി എം മകന 24

3 ജീസൻ ബൗണി എം മകന 22
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അരണാടകര    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2019 -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:എ4-27194/2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില  അരണാടകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ െജ േജാസ s/o േജാസഫ

അരണാടകര േദശത് എലവതിങൽ മടികൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി അരണാടകര     വിേലജില   പേരതനെറ  അവകാശികൾ

േബാധിപിച അേപക  അരണാടകര   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-02-2020 -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:എ4-27106/2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   പാറളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബി രാജൻ w/o രാജൻ സി എ  േചർപ്

േദശത് െചമിപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പാറളം   വിേലജില   പേരതയെട  അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക പാറളം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   26-09-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സി െജ േമരി ഭാര് 65

2 ആൽബി െമറിൻ േജാസ മകള 39

3 ആൻസി െഷറിൻ േജാസ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക െജ സശീല ഭാര് 75

2 കിേസാ േജാസ മകന 54

3 െജേസാ േജാസ മകന 50

4 പിൻറ േജാസ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:എ4-27112/ 2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   കറമിലാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എം അബബകർ s/o മഹമദ

പഴവിൽ േദശത് കലറയൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറമിലാവ വിേലജില   പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക

കറമിലാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-08-2021 -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:എ4-27193/2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   പലാഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഡവിസ എ എൽ s/o േലാനകടി  പലഴി

േദശത് ആേടാകാരൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പലാഴി വിേലജില   പേരതനെറ അവകാശികൾ , േബാധിപിച അേപക   പലാഴി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   18-07-2021 -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:എ4-27004/2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   ചിയാരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതസ്ാകടി േജാർജ് w/o ഇ എ േജാർജ്

 േചലേകാടകര േദശത് എലവതിങൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

1 രാജൻ ഭരതാവ 77

2 അമിളി മകള 52

3 അനിൽകമാർ മകന 49

4 അനീഷ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െഷരീഫ ഭാര് 69

2 ജീജ മകള 50

3 ൈബജ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േറാസി േഡവിസ ഭാര് 67

2 ദീപ േഡവിസ മകള 46

3 ബിന േഡവിസ മകള 44
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിയാരം വിേലജില   പേരതയെട  അവകാശികൾ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  4 നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇ എ േജാർജ് ഭരതാവ 83

2 ജാസിൻ േജാർജ് മകള 50

3 ബിന ഇ േജാർജ് മകള 44

4 പിൻസി ബിജ (മരണെപട മകൻ ബിജ എലവതിങൽ
േജാർജിെൻറ ഭാര്)

മകെന ഭാര് 43

5 ബിേജാബിജ എലവതിങൽ (മരണെപട മകൻ ബിജ
എലവതിങൽ േജാർജിെൻറ മകൻ )

പൗതൻ 16

6 ഫിേജാ ബിജ (മരണെപട മകൻ ബിജ എലവതിങൽ
േജാർജിെൻറ മകൻ )

പൗതൻ 10
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4 -27304/ 2021 22-11-2021
 
 തശര താലകില   െചമകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജീഷ  േജാർജ്  s/o  സി ഒ

േജാർജ് ,  ലർദ്പരം  േദശത്,  ചാലിേശരി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചമകാവ വിേലജില    േബാധിപിച അേപക

െചമകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

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

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനരമാർ   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:എ 4 -26788/ 2021 22-11-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി  േജാർജ്  w/o  േജാർജ് എം

വി , പറവടാനി  േദശത്,  മഞളി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒൂകര വിേലജില  േബാധിപിച അേപക   ഒൂകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാന

തിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-09-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 -26790/ 2021 22-11-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിജി ഭാര് 39

2 ആേരാൺ  സജീഷ മകന 17

3 ആർദ  സജീഷ മകള 16

4 ഇമാനവൽ  സജീഷ മകന 9

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െബർലി  േജാർജ് മകന 55

2 െഷർലി   ബാബ മകള 54

3 േഡാളി  വിൽസൺ മകള 50

4 സാൻലി  േജാർജ് മകന 44
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 തശര താലകില   വലചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങ   s/o  േവലണി , വലചിറ േദശത് ,

ആേളാത്   വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വലചിറ വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   വലചിറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-04-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 -26793/ 2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   െവളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാസൻ  െക െക  s/o  േകശവൻ ,

അരണാടകര  േദശത് കളതിപറമിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളതര വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   െവളതര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   01-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 -26794/ 2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   പതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലളിത  െക ബി  w/o  രാജൻ  പി ആർ ,

െവടകാട  േദശത്  പതൻ പരയകൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതര വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   പതര വിേലജ

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

05-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സതി ഭാര് 68

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േബബി  ദാസൻ ഭാര് 54

2 ദീപ  െക  ദാസ മകന 30

3 അഖിൽ  െക ഡി മകന 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:എ 4 -26799/ 2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   കിഴകമറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറാസി  ആനണി   w/o  ടി ആർ   ആനണ

ി  ,   െപരിേങാടകര  േദശത്,  താണികൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിഴകമറി വിേലജില    േബാധിപിച അേപക   കിഴകമറി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   24-06-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 -26943/ 2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന  ഐസക്  w/o   ഐസക്  െക വ

ി ,  കടെനൂർ  േദശത്,  വടപിളി   വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായ

ി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒൂര വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   ഒൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാന

ിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2021 -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. 

 

1 രാജൻ ഭരതാവ 67

2 രാധിക മകള 39

3 േരഖ മകള 38

4 രശി മകള 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആനണി ഭരതാവ 78

2 പിേനാ മകന 53

3 ബിന േജായി മകള 45

4 സിന  ബിേജാഷ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ  വി  ഐസക് മകള 40
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
No: A4-27146/2021 20-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sathiabhama. K w/o N G K Nair Mathilakathu House,Adat

P O,Adat, Adat 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 N G K Nair s/o T V Chakrapani Warrier Mathilakathu

House,AdatP O,Adat who expired on 28-06-2021 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 N G K Nair s/o T V Chakrapani Warrier. 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: A4-27188/2021 20-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Aleykutty Mathew m/o Mariya Mathew Muttathanickal

House,, Mulayam 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 Mariya Mathew d/o Mathew Joseph Muttathanickal House,

who expired on 06-07-2016 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 Mariya Mathew d/o Mathew Joseph. 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 , Thrissur within 30 days from the date of publication of this notice in the

Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

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

1 K Sathiabhama                                      Second Wife 78

2 M Haridas Son 65

3 Radhika M Daughter 60

4 Sreedevi  M Daughter 59

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

1 Aleykutty Mathew Mother 65
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2 Justine Mathew Brother 40

3 Jasmine Mathew Sister 38

4 Jomon Mathew Brother 35

18590 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:എ 4 -26800/ 2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   െവങിണിേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനി  w/o  വകചൻ , െവങിണിേശര

ി  േദശത്,  അരിമര  അടമകളം   വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങിണിേശരി വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   െവങിണിേശരി വിേലജ

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

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:എ 4 -26789/ 2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ  എ  s/o  േഗാവിനൻ  ന

ായ,  േശയസ്  നഗർ  േദശത്,  േകാേതരി  വീട,  ഗരധർമം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒൂകര വിേലജില    േബാധിപിച അേപക   ഒൂകര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   20-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 -26795/ 2021 20-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വകചൻ ഭരതാവ 67

2 െഷറിൻ  വകചൻ മകന 36

3 െഷജിത  വകചൻ മകള 35

4 െഷേറാൺ  വകചൻ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന   പി ഭാര് 65

2 അമിളി  െക എൻ മകള 42

3 അഭിലാഷ  െക മകന 40
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 തശര താലകില   പഴയൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ  എ  വാസ  s/o  അയപൻ ,  പതേശരി

േദശത്,  ഇളംതരതി  വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പഴയൽ  വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   പഴയൽ  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:എ 4 -26809/ 2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   ചിയാരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ  പി പി  s/o   പൗേലാസ  ,

േകാൺെവന് േറാഡ  േദശത്,   െപരിേഞരി  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   25-07-2021 -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:എ 4 -26811/ 2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   ചിയാരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജീജ  സദാശിവൻ  w/o  ടി ജി  സദാശിവൻ  ,

 സഭാഷ  നഗർ  േദശത്,  തായവളിയിൽ  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   11-09-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണി ഭാര് 75

2 അജിത  ഇ വി മകള 55

3 അനിലൻ   ഇ വി മകന 52

4 അജീവ കമാർ  ഇ വി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അൽേഫാൺസ  േജാസ ഭാര് 63

2 പകാശ   പി െജ മകന 42

3 െജസിൻ  േജാസ മകന 39

4 െജറിൻ  േജാസ മകന 35
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 -26810/ 2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   ചിയാരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എ  ഔേസപ്  s/o  അേനാണി  ,  ചീരാച

ി  േദശത്,   കണകളങര പറമൻ  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   05-03-2021 -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:എ 4 -26807/ 2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   ചിയാരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടൻ   എം വി  s/o  േവലായധൻ ,

ആലംെവടവഴി  േദശത് ,  മതരതിപറമിൽ  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   08-09-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജിത്  ടി എസ മകന 47

2 സഞയ  സദാശിവൻ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േബാണി  പി ഒ മകന 55

2 െബനി  പറമൻ മകന 50

3 ബീത   േജാൺസൺ മകള 49

4 ബീസ  പതീഷ മകള 42

5 എൽസി  ഔേസപ് ഭാര് 77

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി  െക ജി ഭാര് 60

2 ജനിത  എം െക മകള 41

3 ആതിര   എം െക മകള 28
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NOTICE

 
നമര:എ4-26709/2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   അടാട്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാറകടി w/o േവലായധൻ  അടാട് േദശത

ഇേടപറത വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി അടാട്    വിേലജില   പേരതയെട അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക  അടാട്    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-02-1998 -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:എ4-26774/2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   െവളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണികഷൻ     പി എം s/o മാധവൻ

െവളതർ േദശത് പാറപറത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളതര വിേലജില   പേരതനെറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക

െവളതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2010 -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:എ4-26785/2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   െവളാനികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എം മാലതി w/o കടൻ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനൻ ഇ വി മകന 54

2 രാജൻ ഇ വി മകന 52

3 അനിലൻ ഇ വി മകന 50

4 അരൺ ഇ െക  ( മരണെപട മകൻ ഇ വി കഷെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 31

5 അശ്തി ഇ െക  ( മരണെപട മകൻ ഇ വി കഷെൻറ മകൾ ) പൗതി 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബബിത ഉണികഷൻ ഭാര് 41

2 അഞജലി കഷ മകള 17
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െവളാനികര േദശത് തിയാടപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളാനികര വിേലജില   പേരതയെട അവകാശികൾ

േബാധിപിച അേപക   െവളാനികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-09-2021 -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:എ4-26784/2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   കിഴപിളികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േരണക w/o ധർമപാലൻ പി എസ ,

കിഴപിളികര േദശത് പണികവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിഴപിളികര വിേലജില   പേരതയെട അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക

കിഴപിളികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2018 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മകനൻ ടി െക മകന 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമ് മകള 37

2 രശി പി ഡി മകള 33
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4 -26792/ 2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   മനെകാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശി   ഐ വി  s/o  േവലായധൻ ,

അരിമർ  േദശത്,  ഐനികൽ   വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മനെകാടി   വിേലജില  േബാധിപിച അേപക  മനെകാടി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2021 -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:എ 4 -26791/ 2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   വലചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദീപക  േമേനാൻ  s/o   െക  സകമാരൻ,

വലചിറ  േദശത് ,  േമലയിൽ   വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വലചിറ വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   വലചിറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2021 -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:എ 4 -26758/ 2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   ചിയാരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമസ്ാമി   ആർ  എൻ  s/o  നരസിംഹ

അയർ  ,  സഭാഷ  നഗർ േദശത്,  ശീലകി നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിയാരം വിേലജില  േബാധിപിച അേപക   ചിയാരം വിേലജ

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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീല മാതാവ 67

2 രാജി ഭാര് 43

3 ആതിര  ഐ  എസ മകള 25

4 വിഷ  ഐ എസ മകന 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമലയിൽ   സശീല മാതാവ 73
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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:എ 4 -26759/ 2021 20-11-2021
 
 തശര താലകില   ചിയാരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാഹരൻ   s/o  ബാലൻ ,  കണംകളങര

 േദശത്,  േമൽവീടിൽ  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   02-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നരസിംഹൻ  ടി  ആർ മകന 45

2 ശിവകാമി  രാേകഷ മകള 42

3 ശീലകി   ടി ആർ മകള 39

4 വിജയലകി  രാമസ്ാമി ഭാര് 67

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രജിനി   പി വി ഭാര് 54

2 നിധിൻ  എം എം മകന 35

3 നിഖിൽ  എം എം മകന 37

4 ശീലകി   എം എം മകള 28
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NOTICE

 
നമര:എ4-27668/2021 04-12-2021
 
 തശര താലകില   ചിയാരം വിേലജില  കരിയചിറ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഔേസഫ  S/o. േദവസി

, അറങാേശരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഈ ഓഫീസിൽ   േബാധിപിച അേപക     വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-27977/2021 04-12-2021
 
 തശര താലകില   ഇഞമടി വിേലജില  ഇഞമടി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ ഇ എ  S/o.

അയപൻ, ഈഴവൻ പറമിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഈ ഓഫീസിൽ      േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-10-2010 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫിേലാമിന ഭാര് 71

2 ഷീബ മകള 51

3 െഷർളി മകള 50

4 ഷീല മകള 47

5 ഷീജ മകള 44

6 െസബാസ്ൻ മകന 43

7 എലിസബത് മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മാണികടി സേഹാദരൻ 76

2 അംബജാകി സേഹാദരി 74

3 സശീല സേഹാദരി 72

4 വിജയൻ സേഹാദരൻ 69
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നമര:എ 4-27468/2021 04-12-2021
 
 തശര താലകില   അടാട്  വിേലജില  ഉടലകാവ  േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ പി െക S/o

. കമാരൻ പി എ, പാമങൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഈ ഓഫീസിൽ    േബാധിപിച അേപക    വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2021 -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:എ4-27524/2021 04-12-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂകര വിേലജില  മണതി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺസൺ, പറ

മൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  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.   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:എ4-27523/2021 04-12-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂകര വിേലജില  തിരവാണികാവ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി എം േജാർജ

്ജ  S/o. മാനവൽ, താഴത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഈ ഓഫീസിൽ     േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-04-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണി മാതാവ 87

2 ഉഷ എൻ  എസ ഭാര് 58

3 ശീർഷ പി എസ മകള 37

4 ശാലിനി പി എസ മകള 36

5 ശരണ് പി എസ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലിസി ഭാര് 62

2 എൽേജാ മകള 40

3 ജിേജാ മകന 38

4 പിങി മകള 35

28th December 2021Revenue Department18599
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ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-27525/2021 04-12-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂകര വിേലജില  ഒൂകര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ, ഒൂക

കര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക     വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-27632/2021 04-12-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂര വിേലജില  കടെനൂർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരൻ S/o. ഗ

ംഗാധരൻ, േകാേചരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഈ ഓഫീസിൽ    േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-05-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീല േജാർജ് ഭാര് 67

2 േറാസ ബിേജായ മകള 40

3 റിയ ടി േജാർജ് മകള 36

4 റീജ ടി േജാർജ് മകള 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങമണി ഭാര് 73

2 ദിലീപ  ഒ ബി മകന 52

3 രാജി ഒ ബി മകള 49

4 കണൻ ഒ ബി മകന 47

5 ബിജി  ഒ ബി മകള 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േകാമളം ഭാര് 63

2 സിത മകള 43

3 സിേതഷ മകന 41
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നമര:എ4-27527/2021 04-12-2021
 
 തശര താലകില   പാണേഞരി വിേലജില  കരിപകന്  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫൗസിൻ S/o.

പീറർ,  െചടിപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഈ ഓഫീസിൽ േബാധിപിച  അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-10-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമഗി ഫൗസിൻ ഭാര് 60

2 േതാമസ സി എഫ മകന 29

3 േസവ്ർ സി എഫ മകന 23

4 േജാർജ സി എഫ മകന 23
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NOTICE

 
നമര:എ4-27466/2021 24-11-2021
 
 തശര താലകില   മരതാകര  വിേലജില മരതാകര  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി ആർ ലീലാമണി

 W/o. നാരായണൻ,  കണയത്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഈ   ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക     വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-03-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-27465/2021 24-11-2021
 
 തശര താലകില   മരതാകര വിേലജില  കടെനൂർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ എം

ആർ  S/o. രാമൻ എം ടി,  േമനകത്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-03-2015 -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:എ4-27467/2021 24-11-2021
 
 തശര താലകില   അരണാടകര  വിേലജില  എൽതരത് േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബർണാഡ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മണിലാൽ മകന 55

2 ജയലക്മി മകള 61

3 നനിനി മകള 58

4 രാജി മകള 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രഗണി  എം എ ഭാര് 74

2 മായ രാഘവൻ മകള 53

3 മേനാജ എം ആർ മകന 50

4 മഞ എം രാഘവൻ മകള 42
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എ പി  S/o. േപാൾ, ആലപാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     ഈ ഓഫീസിൽ   േബാധിപിച അേപക     വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-01-2016 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-27461/2021 24-11-2021
 
 തശര താലകില   ആറാടപഴ വിേലജില  ആറാടപഴ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി പരേമശ്രൻ  S/o

. പരേമശ്രൻ നമീശൻ,  മാങാറി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      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:എ4-27407/2021 24-11-2021
 
 തശര താലകില   ചിയാരം വിേലജില മാധവപരം േറാഡ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങം കടൻ

W/o. വി െക കടൻ,  വലിയവീടിൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി ഭാര് 75

2 മീന േജാസഫ മകള 55

3 ഷീന രാജൻ മകള 53

4 േസാണി േതാമസ മകള 45

5 ബിന ആലപാട് മകന 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര പരേമശ്രൻ ഭാര് 67

2 പീതി ബി നായർ മകള 46

3 പിയ ജയറാംനായർ മകള 45

4 പീജ രാേജഷ മകള 39

28th December 2021Revenue Department18603
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:എ4-27296/2021 24-11-2021
 
 തശര താലകില   തശർ  വിേലജില  പങനം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ എം  D/o. ശങരൻ

നായർ പി, മഠതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഈ ഓഫീസിൽ േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2016 -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:എ4-27284/2021 24-11-2021
 
 തശര താലകില   പഴയൽ  വിേലജില ചരകാടകര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എം രാമദാസ

S/o. മാധവൻ, കാരയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക   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  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-27227/2021 24-11-2021
 
 തശര താലകില   തശര വിേലജില  െചറമക് േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ വി പാർവതി അമാൾ

 W/o. എൻ എൻ െക അയർ, 5/681, തളസി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാേജഷ വി െക മകന 49

2 ശീേദവി സിദാർതൻ മകള 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ എം സേഹാദരി 68

2 േമാഹനൻ എം സേഹാദരൻ 63

3 രതി എം സേഹാദരി 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതിനി ഭാര് 68

2 ദീപ െക ആർ മകള 47

3 ധീര െക ആർ മകള 44

4 ദിലീപ െക ആർ മകന 42
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-10-2017 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എൻ െക രാമചനൻ മകന 67
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-16767/2021 25-11-2021
 
 തശര താലകില   വീയര വിേലജില  േചറർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഡാ. സജി ഈേശാ S/o.

ഒ തങപൻ, സപീം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഈ ഓഫീസിൽ േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2021 -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:എ4-27224/2021 22-11-2021
 
 തശര താലകില   തശര വിേലജില  പങനം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരൻകടി  S/o. അയപൻ

, െവളിയനർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഈ ഓഫീസിൽ   േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-04-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പീതി സജി ഭാര് 53

2 ുതി സജി മകള 23

3 സമതി സജി മകള 19

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉണികഷൻ മകന 63

2 സമൻ മകന 62

3 ഉഷ മകള 56

4 ചനൻ മകന 57

5 ഗിരിജ മകള 55

6 ൈഷമ  (മരണെപട മകൻ അയപെന ഭാര്) മകെന ഭാര് 58

7 സീന ശിവദാസൻ  (മരണെപട മകൻ അയപെന മകൾ) പൗതി 39

8 സിജിന വി എം (മരണെപട മകൻ അയപെന മകൾ) പൗതി 37

9 അനിത (മരണെപട മകൻ അേശാകെന  ഭാര്) മകെന ഭാര് 53
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നമര:എ4-27221/2021 22-11-2021
 
 തശര താലകില   തശര വിേലജില  േപാടയിൽ െലയിൻ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയവമൻ

തമാൻ ടി എൻ  S/o. പരേമശ്രൻ നമതിരിപാട, 303, അഷപദി അപാർട്െമന് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഈ ഓഫീസിൽ േബാധിപിച

അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-27223/2021 22-11-2021
 
 തശര താലകില   തശര വിേലജില  െചമകാവ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ എ ആർ

S/o. അകവർ വാസേദവൻ രവി, ുതി അപാർടെമന്സ, കഷ അയർ ൈലൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവി

ധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഈ ഓഫീസിൽ േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   17-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-27225/2021 22-11-2021
 
 തശര താലകില   തശര വിേലജില  പങനം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപൻ വി എസ   S/o. വ

ി എ ശങരൻകടി, െവളിയനർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഈ ഓഫീസിൽ േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2011 -ല മരണെപടതായം

10 അഖിൽ വി എ  (മരണെപട മകൻ അേശാകെന  മകൻ) പൗതൻ 30

11 അഖില വി എ  (മരണെപട മകൻ അേശാകെന  മകൾ) പൗതി 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലതിക മകള 61

2 േജ്ാതിക മകള 61

3 ദിേനശ മകന 56

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാന നാരായണൻ ഭാര് 70

2 വിദ്  എ എൻ മകള 51

3 ദിവ്  എ എൻ മകള 47

28th December 2021Revenue Department18607
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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:എ4-27518/2021 22-11-2021
 
 തശര താലകില   കണിമംഗലം വിേലജില കണിമംഗലം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക യേശാദ  W/o

. വി ഭാസകര േമേനാൻ, കണവളപിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഈ ഓഫീസിൽ േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-10-2020 -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 േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-27287/2021 22-11-2021
 
 തശര താലകില  അരണാടകര വിേലജില ഒളരികര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറാസ ജയശീ

എ എസ  W/o. സി െജ േതാമാസ, ചിരിയൻകണത്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക     വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2016 -

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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈഷമ ഭാര് 58

2 സീന ശിവദാസൻ മകള 39

3 സിജിന വി എം മകള 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഗാപകമാർ െക ബി മകന 55

2 രാജി െക ബി മകള 51

3 േസാമസനരൻ െക ബി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സി െജ േതാമസ ഭരതാവ 71

2 സൗമ് േതാമസ മകള 37

3 േസഹ േതാമസ മകള 31
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നമര:എ4-27297/2021 22-11-2021
 
 തശര താലകില   തശര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമിണികടി മകനൻ  W/o. മകനൻ, മഠതി

ൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  ഈ ഓഫീസിൽ    േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-1993 -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:എ4-27470/2021 22-11-2021
 
 തശര താലകില   കാരമക് വിേലജില  മണലർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലിൻസി  W/o. പജിത്

െക പി,  കണംപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി        ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക     വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-01-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നീത എം മകള 31

2 നിധിൻ ശങർ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പജിത്  െക പി ഭരതാവ 31

2 ആഷമി മകള 1

28th December 2021Revenue Department18609
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4-28457/2021 06-12-2021
 
 തശര താലകില   പലഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ  സി െക w/o മണി െക വി,  ശാനി നഗ

ർ േദശത്, കിണറിൻകര പറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പലഴി വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   പലഴി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-08-2021  -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:എ 4 -28468/2021 06-12-2021
 
  തശര താലകില   അയേനാൾ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അംബിക െക എസ  w/o  െക

നാരായണ പണികർ,  അയേനാൾ േദശത്, പതപളി ആലകൽ കളരികൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അയേനാൾ  വിേലജില

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-28436/2021 06-12-2021
 
 തശര താലകില   മണലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങണി s/o  അയപകടി,  മണലർ േദശത്,

കാരണത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണലര വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   മണലര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-12-2000 -ല മരണെപടതായം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയരാജൻ െക എം മകന 51

2 സേനാഷ െക എം മകന 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീജ എൻ മകള 39

2 ശീഭ എൻ മകള 36
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പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 -28452/2021 06-12-2021
 
  തശര താലകില   ഒൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമിണി അമ w/o െക പി രാമൻ േമന

ോൻ,   അേഞരി  േദശത്,  ൈകപിളി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒൂര വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   ഒൂര വില

്േലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-28167/2021 06-12-2021
 
 തശര താലകില   അരനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി ഐ െപാറിഞ s/o ഇടിയചൻ,

ലാലർ േദശത്, ചിരിയങണത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരനാടകര വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   അരനാടകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-1978 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചന ഭാര് 70

2 െജയിംസ കാരണത് മകന 44

3 േജ്ാതി കാരണത് മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലളിത മകള 69

2 രാജലകി മകള 66

3 മരളീധരൻ മകന 64

4 രാമനാഥൻ മകന 57

5 ഹരിദാസ മകന 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാസ മകന 73

2 േമഗി മകള 61
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നമര:എ 4-28253/2021 06-12-2021
 
 തശര താലകില  െപരിങാവ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരൺ േജായ s/o േജായ െക എ,

കിഴകംപാടകര   േദശത്,  ൈകപളി  പറമൻ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിങാവ  വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   െപരിങാവ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    30-10-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.      ൈമനരമാർ    താെഴയള    ലിസില   കമ  നമര   1  നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-28438/2021 06-12-2021
 
 തശര താലകില   വിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപാളി െക എൽ s/o ലാസർ െക പി, ഇൻഡസ

് അവനയ, ജി 18 , ബി േബാക് േദശത് കൂകാരൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിയര വിേലജില     േബാധിപിച അേപക   വിയര വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4-27958/2021 06-12-2021
 
 തശര താലകില   കറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വാസേദവൻ s/o െക ഐ നാരായണൻ ,

ടിയാെന ഭാര് വസന െക പി ,  പിയദർശിനി േറാഡ േദശത്, േകാലഴി വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറര വിേലജില   േബാധിപിച അേപക

കറര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജിപി വിൽസൺ ഭാര് 30

2 ഇഷ അരൺ മകള 5

3 ഇസ അരൺ മകള 3

4 ഐസക് അരൺ മകന 20 ദിവസം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േറാസി േപാളി ഭാര് 61

2 അനിറ േപാളി മകള 29

3 അലിന േപാളി മകള 26
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പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ 06-04-2021, 22-3-2021 എനീ തീയതികളിൽ   മരണെപടതായം പേരതരെട 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:എ4-28435/2021 06-12-2021
 
 തശര താലകില  െവളപായ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിദാസ ടി എം s/o ടി മകനൻ നായർ,

െമഡികൽ  േകാേളജ  േദശത്,  േതറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളപായ വിേലജില    േബാധിപിച അേപക  െവളപായ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-10-2021  -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:എ 4-28467/2021 06-12-2021
 
 തശര താലകില   അയേനാൾ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക നാരായണ പണികർ s/o കമാ

ര  പണികർ,  അയേനാൾ േദശത്  കളരികൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    അയേനാൾ  വിേലജില  േബാധിപിച  അേപക

അയേനാൾ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിേനാദ നാരായണൻ െക വി മകന 58

2 സരഭി െക വി മകള 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലത പി ഭാര് 52

2 മീര ടി എച് മകള 23

3 േമഘ ടി എച് മകള 19

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീജ എൻ മകള 39

2 ശീഭ എൻ മകള 36
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4 -27658/ 2021 02-12-2021
 
 തശര താലകില   ചിറിലപിളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാ  ടി ഐ  s/o  റി  െജ ഇഗീഷ്സ ,

 അമല നഗർ േദശത്  തരകൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിറിലപിളി  വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   ചിറിലപിളി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-04-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 -27514/ 2021 03-12-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജസി എ ഡി w/o  േജാൺസൺ , പറവട

ടാനി   േദശത്,   അരിമർ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒൂകര വിേലജില  േബാധിപിച അേപക   ഒൂകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാന

തിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2021 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 -27663/ 2021 02-12-2021
 
 തശര താലകില   പഴയൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വിശ്നാഥൻ s/o   സി കടൻ നായർ ,

പങനം  േദശത്,   അശ്തി,  പളത്  െലയൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പഴയൽ വിേലജില    േബാധിപിച അേപക   പഴയൽ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീമ  ഫാൻസിസ ഭാര് 62

2 മാതിരി  ഇേഗഷ്സ മാതാവ 87

3 േറാസ  ബാബ സേഹാദരി 60

4 ആേനാ സേഹാദരൻ 62

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െജൻസി  േജാൺസൺ മകള 32
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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:എ 4 -27516/ 2021 02-12-2021
 
  തശര താലകില   പീചി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലാകി  അമ  w/o   രാമൻ നായർ

, ചവനമണ്  േദശത്,  കണവാറ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പീചി വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   പീചി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2021  -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:എ 4 -27667/ 2021 02-12-2021
 
 തശര താലകില   ചിയാരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ  സി എം  s/o  മാണി , കരിയചിറ

േദശത്,   ചിറമൽ  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   23-09-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജീവ  ടി മകന 54

2 രഘവീർ  ടി മകന 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉണികഷൻ മകന 61

2 ഗീത മകള 58

3 ലത മകള 51

4 ശരതചനൻ  െക                          (മരണെപട മകൻ
രാമചനെന  മകൻ )

പൗതൻ 26

5 ശ്ാം  ചനൻ                                              ടി
ടി

പൗതൻ 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പിെനാ  േജാർജ് മകന 39

2 േരഖ  ബിജ മകള 43
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നമര:എ 4 -27687/ 2021 02-12-2021
 
 തശര താലകില   െകാഴകളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയ   സി പി  w/o  Late  ശശിധരൻ  പ

ി  െക ,    െകാഴകളി േദശത്,   പലിപറമിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െകാഴകളി  വിേലജില   േബാധിപിച  അേപക

െകാഴകളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-04-2021  -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:എ4 -27649/ 2021 04-12-2021
 
  തശര  താലകില    വിലവടം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അഹല്  െക  സേനാജ    d/o

സേനാജകമാർ  െക,   ആർ  വി  പരം  േദശത്  െകാടകാടിൽ  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    18-10-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 -27872/ 2021 04-12-2021
 
 തശര താലകില   തശര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രങസ്ാമി  s/o  പളനിസ്ാമി  , െവളാട്

െലയൻ  േദശത്,  29/ 464/ 1  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   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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൗമ്  പി എസ മകള 39

2 രമ്  പി എസ  പളിപറമിൽ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേനാജകമാർ  െക പിതാവ 49

2 അമിളി സേനാജ മാതാവ 39
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹംസ േവണി   ആർ ഭാര് 58

2 ഭപതി  ആർ മകന 39

3 ജയകമാർ   ആർ മകന 37
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Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4-27876/2021 04-12-2021
 
  തശര താലകില   അയേനാൾ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജനൻ പി  s/o ചേകാത്

ഉണികഷൻ നായർ , കാനാടകര േദശത്, പടിഞാറട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അയേനാൾ  വിേലജില  േബാധിപിച  അേപക

അയേനാൾ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-01-2020  -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:എ 4-27875/2021 04-12-2021
 
 തശര താലകില   െചമകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി േജാസഫ s/o േജാസഫ സി എൽ

,  കീരംകളങര  െലയൻ   േദശത്  ചാലിേശരി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചമകാവ വിേലജില  േബാധിപിച അേപക   െചമകാവ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    12-10-2011  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4-27881/2021 04-12-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജാത  എം ഭാര് 60

2 ദിവ് സനിൽ മകള 40

3 ധന് രാേജനൻ പി മകള 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േബബി േജാസ മകള 68

2 െജസി ഫാൻസിസ മകള 65

3 ആനി േജാർജ് മകള 63

4 േഷർളി ഫാൻസിസ മകള 59

5 െഫയേമാൾ േജാബിസൺ മകള 52
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 തശര താലകില   പലഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനരൻ െക വി s/o വാസ , ഒളരികര േദശത്

,  േകാഴിപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പലഴി വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   പലഴി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-05-2018  -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-27880/2021 04-12-2021
 
 തശര താലകില   പലഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ എ െക s/o  െകാചേമാൻ,  വടകംമറ

ി  േദശത്,  അരീയൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പലഴി വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   പലഴി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-11-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-28241/2021 04-12-2021
 
 തശര താലകില   െചമകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റപായി െക പി s/o പാവ,  കിഴേകേകാട

ട േദശത്, കള  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചമകാവ വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   െചമകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-06-2001  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അമ പി ആർ ഭാര് 66

2 സധീർ െക എസ മകന 46

3 പതീഷ െക എസ മകന 44

4 സരിത െക എസ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗിനിത ഭാര് 54

2 രാഗി മകള 32

3 രാഗിഷ മകന 31
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നമര:എ4-27475/2021 04-12-2021
 
 തശര താലകില   തശര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകൻ വി എസ s/o ശങരൻകടി വി എ,

പങനം േദശത്, െവളിയനർ 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    14-12-2011  -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: A4-28404/2021 06-12-2021
 
  Notice is hereby given to all  to whom it  may be concern that Joy s/o Thomas,  Porathur Kittan (H), Karamuck,

Kandassamkadavu P. O., , Karamukku 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 Lijo Joy s/o Joy, Porathur Kittan (H),

Karamuck Village  who expired on 28-10-2021 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 Lijo Joy s/o Joy  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 , 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

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സീന േജാജ മകള 53

2 േപാൾസൺ െക ആർ മകന 51

3 ആന െക ആർ മകന 50

4 േതാമസ െക ആർ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിത ഭാര് 53

2 അഖിൽ വി എ മകന 30

3 അഖില വി എ മകള 25

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

1 Nisha Mathew Akkara Wife 27

2 Joy Father 59
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-27884/2021 04-12-2021
 
 തശര താലകില   നടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി െപാനപൻ s/o പാപ,  നടതറ

േദശത്, നമിേശരിൽ, ശീപദം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    നടതറ വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   നടതറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2019 -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:എ4-27879/2021 04-12-2021
 
 തശര താലകില   ൈകനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േശാശാമ എ വി w/o െക പി പൗേലാസ,

 ൈകനർ േദശത്, െകാേല്ലിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈകനര വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   ൈകനര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2021 -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:എ4-27991/2021 04-12-2021
 
 തശര താലകില   പാണേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി സകമാരൻ s/o േവലായധൻ,

കണാറ േദശത്, കിഴവാകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക പി മീന ഭാര് 67

2 ശീലകി  എൻ പി മകള 27

3 ശീഹരി എൻ പി മകന 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക പി പൗേലാസ ഭരതാവ 84

2 േമരി െചറിയാൻ മകള 53

3 േജാളി േപാൾ മകള 50

4 സാം െക േപാൾ മകന 46

18622 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാണേഞരി വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   പാണേഞരി 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:എ4-27937/2021 04-12-2021
 
  തശര താലകില   പാണേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിനമ w/o േതാമസ,  പടികാട

േദശത്,  ചമട പനയിൽ 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   04-10-2021 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-27943/2021 04-12-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ സി ടി s/o സി സി േതാമസ

, പറവടാനി േദശത്, ചിറിലപിളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒൂകര വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   ഒൂകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാന

്തിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-11-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനിൽ െക സകമാർ മകന 53

2 ഗീത െക സകമാർ മകള 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സി ടി മതായി മകന 73

2 സി ടി വർഗീസ മകന 69

3 സി ടി േതാമാസ മകന 64

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഡാളി  െക എസ ഭാര് 65

2 അലകസ സി േതാമസ മകന 38

3 െബസി  േതാമസ മകള 33
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നമര:എ4-27945/2021 04-12-2021
 
  തശര താലകില   ഒൂകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ ഡി േജാസഫ s/o ഡാനിേയൽ ഇ

യ,  മണതി േദശത്, എളാമറത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഒൂകര വിേലജില    േബാധിപിച അേപക   ഒൂകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2021 -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 േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-28039/2021 04-12-2021
 
 തശര താലകില   കാരമക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസമൺ സി വി s/o വർകി സി എൽ,

േനാർത്  കാരമക്  േദശത്,  ചങത്  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    12-04-2018  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-28003/2021 04-12-2021
 
 തശര താലകില  ഊരകം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനനൻ s/o േഗാപാലകഷൻ എമാനിരി,

 ഊരകം  േദശത്,  മലിേശരി  പതൻമഠം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഊരകം  വിേലജില  േബാധിപിച അേപക  ഊരകം വിേലജ

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

01-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിജി േജാസഫ മകള 39

2 ഷിമ അജി           (മരണെപട മകൻ അജി േജാസഫിെന
ഭാര്)

മകെന ഭാര് 39

3 േജാവൻ േജാ അജി              ടി              മകൻ പൗതൻ 15

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സീജ ഭാര് 47

2 കിേസാ മകന 22

3 െകൽവിൻ മകന 21
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അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ധനലകി  െക എസ ഭാര് 62

2 േഗാപാൽ എം എ മകന 33

3 ഗേണഷ  എം എ മകന 29
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-28000/2021 04-12-2021
 
 തശര താലകില   െവളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽകമാർ െക വി s/o േവലായധൻ,

കനതങാടി േദശത്, കേണാളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളതര വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   െവളതര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2021 -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:എ4-28002/2021 04-12-2021
 
  തശര താലകില  ഊരകം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരൻ െക െക S/O േകാരകടി,

ഊരകം  േദശത്,  കണർ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഊരകം  വിേലജില  േബാധിപിച അേപക  ഊരകം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-05-2021  -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:എ4-27999/2021 04-12-2021
 
 തശര താലകില   തശര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ രാമശർമ s/o രാമശർമ,  വാരിയം

െലയിൻ  േദശത്,  കാര്ട്,  സി  1,  േകാവിലകം  എൻേകവ ഫാറ്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദാകായണി മാതാവ 92

2 ഷാലി െക എസ ഭാര് 47

3 അഭിജിത് െക അനിൽകമാർ മകന 25

4 അകയ െക അനിൽ മകന 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി യ എൻ ഭാര് 48

2 സശീത സമൻ െക എസ മകള 27

3 ജിതിൻ ലാൽ െക എസ മകന 25
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ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തശര വിേലജില    േബാധിപിച അേപക

തശര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന   Between  22-03-2021  and  23-3-2021-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:എ4-27843/2021 04-12-2021
 
  തശര താലകില   ഒൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിൻെസൻറ യ എ s/o  അേനാണി,

കിേസാഫർ നഗർ േദശത്, ഉമാവ 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   02-11-2021 -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:എ4-27877/2021 04-12-2021
 
  തശര താലകില  താന്ം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശരത െക ജി  s/o െക ആർ േഗാപി,

മേതടതറ  േദശത്,  കരാടപറമിൽ  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  താന്ം  വിേലജില   േബാധിപിച അേപക  താന്ം വിേലജ

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

09-2014  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജലകി വി ഭാര് 64

2 രമ് ശീകമാർ മകള 38

3 സൗമ് രാജൻ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാളി ഭാര് 61

2 വിേജാഷ വിൻെസൻറ മകന 36

3 വിേജായ വിൻെസൻറ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റാണി പി ആർ മാതാവ 57

28th December 2021Revenue Department18627
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:എ4-29012/2021 15-12-2021
 
 തശര താലകില   െപരിങാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബൽേദവ ടി െക s/o െകാചണി ടി വി,

ഈസ് േഫാർട് േദശത്, തിചമളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിങാവ വിേലജില  േബാധിപിച അേപക   െപരിങാവ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2021 -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 േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: A4-27882/2021 04-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sreedevi Unnikrishnan w/o Unnikrishnan, Pallath (H),

Perumbillissery, Cherpu, , Chevoor 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 Unnikrishnan s/o P. S. Sankaran

Pallath House,  Perumbillissery, Cherpu,  who expired on 26-05-2021 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 Unnikrishnan s/o P. S. Sankaran . 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

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നനിനി െക പി മാതാവ 78

2 സിത  ആർ ഭാര് 45

3 അമൻ ബൽേദവ ടി മകന 18

4 അവിനാശ ബൽേദവ ടി മകന 14

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

1 Sreedevi Unnikrishnan Wife 51

2 Sruthy Unnikrishnan Daughter 29

3 Priya Unnikrishnan Daughter 23
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ F4˛18838/2021. 2021 Unkw_¿ 4.

2-˛11˛2021˛mw XobXnbnse tIcf Kk‰v \º¿ 43, (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v
Hm^v em‚ v dh\yq hn`mKØn¬ t]Pv \º¿ 10102˛¬ {]kn≤oIcn® ]ckyØn¬ Ah-Im-in-I-fpsS
t]cn¬ {Ia \º¿ 4˛¬ “_nµp” F∂Xn\p ]Icw “kn‘p” F∂v Xncp-Øn- hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
Xr»q¿. Xl-io¬Zm¿.

28th December 2021Revenue Department18629
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