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NOTICE

 
നമര:A4/30005/2021 31-01-2022
 
 തശര താലകില   കറമിലാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലതിക വിജയകമാർ w/o.വിജയകമാർ,

െവളേതടത് വീട,  പഴവിൽ െവസ്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറമിലാവ വിേലജില   പേരതയെട മകന േപംസാഗർ പി.വി, െവളേതടത് വീട,

പഴവിൽ െവസ് , േബാധിപിച അേപക   കറമിലാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2017 -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. 

 
നമര:A4/30012/2021 02-02-2022
 
 തശര താലകില   ഒൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജയിംസ s/o മാണി, േകാേളങാടൻ വീട,

കരിയചിറ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഒൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ േതാമസ, േകാെളങാടൻ വീട, കരിയചിറ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2020  -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:A4/30124/2021 13-01-2022
 
  തശര താലകില   തശര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നനൻ എം.െക s/o  എം എസ കഷൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േപംസാഗർ പി.വി മകന 40

2 ധന് വിജയകുമാർ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ േതാമസ ഭാര് 61

2 ജവിൻ െജയിംസ മകന 39

3 ജിന െജയിംസ െക മകള 36
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തശര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധ , മചാട്  വീട,  പങനം, േബാധിപിച അേപക   തശര 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:A4/30254/2021 13-01-2022
 
 തശര താലകില   എടകനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േശാഭ േമാഹനൻ  w/o േമാഹനൻ

,മാപാണി  വീട,  ൈതകാടേശരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     എടകനിവിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േമാഹനൻ എം.വി, മാപാണി വീട,

ൈതകാടേശരി, േബാധിപിച അേപക      എടകനി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ

നമര   1  നെറ    സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ  സർടിഫികററ  നലകനതില  ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A4/30261/2021 13-01-2022
 
 തശര താലകില   എടകനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനി w/o.റപായി, ചിറമൽ കാഞാണി

വീട,   തേലാർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      എടകനി വിേലജില   പേരതയെട മകന ആേനാ ,  ചിറമൽ കാഞാണി വീട,   തേലാർ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-01-2015 -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 രാധ ഭാര് 53

2 വിേവക മകന 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനൻ എം.വി ഭരതാവ 48

2 മദല എം.എം മകള 21

3 അനീറ എം.എം മകള 16

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആേനാ മകന 51
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നമര:A4/30262/2021 13-01-2022
 
  തശര താലകില   പരകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറാസി േജാസ w/o.  ടി.പി.േജാസ,

തേചാത് വീട, െവളതർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള ടിന േറായ, തേചാത് വീട,  െവളതർ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2021  -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:A4/30220/2021 13-01-2022
 
 തശര താലകില   ചിയാരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമ േജാണി w/o.പി.എസ.േജാണി

,  പലിേകാടിൽ വീട,  േചലേകാടകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിയാരം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പി.എസ.േജാണി, പലിേകാടിൽ വീട,

േചലേകാടകര, േബാധിപിച അേപക   ചിയാരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-10-2021 -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:A4/30251/2021 13-01-2022
 
 തശര താലകില   പരകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമതി െക.ജി D/o.കമാരൻ, കളരികൽ വീട

,  അരിമർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള റീമ െക.െക, കളരികൽ വീട, അരിമർ, േബാധിപിച അേപക

 പരകാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-11-2021 -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 ടിന േറായ മകള 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി.എസ.േജാണി ഭരതാവ 73

2 Dr.വിന എംബസി മകന 37

3 സവിത  എംബസി മകള 35
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A4/30215/2021 13-01-2022
 
  തശര  താലകില   ചിയാരം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  എം.എം.േസാമലത w/o.  എം.സ

ി സബഹണ്ൻ, േമപറത് വീട, കർകേഞരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ചിയാരം  വിേലജില   പേരതയെട മകള അനിത എം.എസ ,  പാണാരി  വീട,

കർകേഞരി,  േബാധിപിച അേപക   ചിയാരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-06-2021 -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:A4/30043/2021 13-01-2022
 
 തശര താലകില   െകാഴകളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമിണിയമ w/o. മാധവൻ നായർ

,  ആനേകാടിൽ വീട,  മർകനികര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െകാഴകളി വിേലജില   പേരതയെട മകള സമതി,  ആനേകാടിൽ വീട,

മർകനികര , േബാധിപിച അേപക   െകാഴകളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-12-2021 -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:A4/312/2022 28-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െറനീഷ െക.െക മകന 40

2 റീമ െക.െക മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിത എം.എസ മകള 56

2 ഉഷ എം.എസ മകള 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഗാപിനാഥൻ മകന 67

2 ശാനകമാരി മകള 65

3 സതീേദവി മകള 62

4 സമതി മകള 59
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 തശര താലകില   ഒൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.വി ആനണി s/o. വറീത, മേതടൻ വ

ീട,  കടെനൂർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഒൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന വർഗീസ മേതടൻ, മേതടൻ വീട, കടെനൂർ, േബാധിപ

പിച അേപക   ഒൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറ

ും പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നാൻസി വർഗീസ മകള 62

2 വർഗീസ മേതടൻ മകന 58
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4/529/2022 25-01-2022
 
 തശര താലകില   മണലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവരാമൻ s/o.കഷൻ, പളിപറമിൽ വീട,

മണലർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണലര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേരനൻ, പളിപറമിൽ വീട, മണലർ, േബാധിപിച അേപക

മണലര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-10-1975  -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:A4/532/2022 25-01-2022
 
 തശര താലകില   വിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണികടി അമ w/o.ശീബാലകഷൻ നായ

ർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വിയര വിേലജില   പേരതയെട മകള ലത എ, ആതംകാവിൽ വീട, െപരിങാവ, േബാധിപിച അേപക   വിയര വിേലജ

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

12-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  6 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 സേരനൻ മകന 77

2 വിശ്നാഥൻ മകന 72

3 േബബി മകള 67

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലത എ മകള 56

2 ശീകമാരൻ എ മകന 53

3 വാണിശീ (മരണെപട മകൻ നാരായണൻ കടിയെട ഭാര്) മകെന ഭാര് 54

4 വരൺ എ എൻ (മരണെപട മകൻ നാരായണൻ കടിയെട
മകൻ)

പൗതൻ 23

5 വർണ എ എൻ (മരണെപട മകൻ നാരായണൻ കടിയെട
മകൾ)

പൗതി 21

6 സവിത (മരണെപട മകൻ വിജയകമാറിെന ഭാര്) മകെന ഭാര് 40
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No: A4/343/2022 25-01-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Unnikrishnan Manhapra,C3 Bhavani Residency, Adiyat Lane

, Poothole, Thrissur Village, Thrissur Taluk of Thrissur District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before Bank in respect of the legal  heirs of late Vijaya Unnikrishnan w/o. Unnikrishnan, Manhapra,C3 Bhavani

Residency, Adiyat Lane, Poothole who expired on 10-05-2021 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 Vijaya Unnikrishnan. 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

 
നമര:A4/328/2022 25-01-2022
 
 തശര താലകില   േകാലഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനപ ടി.െക s/o.െകാചേലാനപൻ,

തടിലിയ വീട, േകാലഴി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാലഴി വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ അനംകടി, തടിലിയ വീട, േകാലഴി, േബാധിപിച അേപക

േകാലഴി  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. 

 
നമര:A4/534/2022 25-01-2022
 
 തശര താലകില   വിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.യ.ഉണികഷൻ s/o.ഉണി, ൈകപളി വീട,

വിയർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രഞിനി ഉണികഷൻ, ൈകപളി വീട, വിയർ, േബാധിപിച അേപക   വിയര വിേലജ

7 സനയ സഞ (മരണെപട മകൻ വിജയകമാറിെന മകൻ) പൗതൻ 17

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

1 Unnikrishnan Manhapra Husband 87

2 Govind Menon Son 56

3 Meena Ajit Daughter 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനംകടി മാതാവ 60

2 അനില സേഹാദരി 32

08th February 2022Revenue Department4963
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



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

07-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A4/561/2022 25-01-2022
 
 തശര താലകില   തശര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങപൻ െക.എസ s/o. ശങണി, േകാലത്

വീട,  െവളിയനർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തശര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അംബജം, േകാലത് വീട, െവളിയനർ, േബാധിപിച അേപക

തശര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2021  -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:A4/575/2022 25-01-2022
 
 തശര താലകില   പഴയൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ സി s/o.േവലായധൻ നായർ സ

ി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പഴയൽ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഹമലത ഇ, ചങരങത് വീട, േബാധിപിച അേപക    പഴയൽ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-11-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രഞിനി ഉണികഷൻ ഭാര് 55

2 ൈവശാഖ മകന 30

3 വർഷ മകള 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അംബജം ഭാര് 77

2 േസാമൻ മകന 60

3 ദിേനശൻ മകന 50

4 പവീൺ മകന 48

5 ബിന മകള 52

6 ജയ മകള 58
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നമര:A4/527/2022 25-01-2022
 
 തശര താലകില   തശര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനമതി അമ w/o.പരേമശ്ര കറപ്, '52/2042'

, 'ശീമരളി', മേതടത് വീട, പേതാൾ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തശര വിേലജില   പേരതയെട മകള ശീേദവി എം, മേതടത് വീട, പേതാൾ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2020 -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:A4/516/2022 25-01-2022
 
 തശര താലകില   തശര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണികടി w/o.എ.എസ.മനാടിനായർ,

ഫീൽഡ  വയ,  കനത്  ൈലൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തശര വിേലജില   പേരതയെട മകന പദീപകമാർ ടി.െക, ഫീൽഡ വയ, കനത്

ൈലൻ, േബാധിപിച അേപക   തശര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-11-2021  -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:A4/361/2022 25-01-2022
 
 തശര താലകില   പഴയൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി d/o.കഞൻ, കാരകട വീട

,  മതവറ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഹമലത ഇ ഭാര് 62

2 ധന് ശശിധരൻ മകള 38

3 ദശ് ശശിധരൻ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മരളീധരൻ എം മകന 53

2 ശീേദവി എം മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പദീപകമാർ ടി.െക മകന 63

2 പതാപകമാർ ടി.െക മകന 61
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സർടിഫികറിനായി   പഴയൽ വിേലജില   പേരതയെട മകന സേനാഷ, കാരകട വീട, മതവറ, േബാധിപിച അേപക

പഴയൽ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-01-2014  -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 സേനാഷ മകന 49

2 അംബിക(മരണെപട മകൻ വിജയെന ഭാര്) മകെന ഭാര് 52

3 വിനീഷ (മരണെപട മകൻ വിജയെന  മകൻ) പൗതൻ 34

4 വിജി (മരണെപട മകൻ വിജയെന മകൾ) പൗതി 31
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4/341/2022 25-01-2022
 
 തശര താലകില   കർകേഞരിവിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയസിംഗ വി ഗയ ക്ാഡ s/o.വസന്

,  ൈഗക  വാദ  വീട,  കർകേഞരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കർകേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലത ജയസിംഗ, ൈഗക വാദ വീട,

കർകേഞരി, േബാധിപിച അേപക   കർകേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ

നമര   1  നെറ    സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ  സർടിഫികററ  നലകനതില  ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A4/340/2022 25-01-2022
 
 തശര താലകില   കർകേഞരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സസി സഖറിയ w/o.സഖറിയ ചാേകാ

,  കിടങൻ  വീട,  േസാമിൽ  േറാഡ,  കർകേഞരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കർകേഞരി  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സഖറിയ

ചാേകാ,  കിടങൻ വീട,  േസാമിൽ േറാഡ, കർകേഞരി,  േബാധിപിച അേപക   കർകേഞരി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-11-2021 -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:A4/712/2022 28-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലത ജയസിംഗ ഭാര് 40

2 അമീഷ െജ ൈഗക വാദ മകള 20

3 ശാവൺ െജ.ജി മകന 17

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഖറിയ ചാേകാ ഭരതാവ 83

2 നീന സഖറിയ മകള 52

3 സീന സാജ മകള 50
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 തശര താലകില   വീയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അംബജാകി പി D/o.പരേമശ്രൻ നായർ,

പാടതിൽ വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വീയര വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ േമാഹനചനൻ, പാടതിൽ വീട േബാധിപിച അേപക

വീയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-02-2020  -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:A4/626/2022 28-01-2022
 
 തശര താലകില   െവളാനികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങ െക വി w/o.വാസ, കടയിൽ വീട

, േകരള അഗികൾചറൽ യണിേവഴിറി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകരള അഗികൾചറൽ യണിേവഴിറി ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളാനികര വിേലജില   പേരതയെട മകള േശാഭന െക

വി, കടയിൽ വീട, െവളാനികര, േബാധിപിച അേപക   െവളാനികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-12-2021 -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:A4/528/2022 25-01-2022
 
  തശര താലകില   വിലവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി വിലാസിനി w/o.എം ഉണികഷൻ,

ചകനാരി വീട, കറമക് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിലവടം വിേലജില   പേരതയെട മകള മലിക, പണികപറമിൽ വീട  േബാധിപിച അേപക

വിലവടം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനചനൻ സേഹാദരൻ 69

2 പീതാംബരൻ സേഹാദരൻ 84

3 സരസ്തി സേഹാദരി 75

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഓമന.െക.വി മകള 57

2 േശാഭന െക വി മകള 56

3 കാഞന െക വി മകള 49

4 ഷിബ െക വി മകന 54

5 ഷിജ െക വി മകന 51
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A4/533/2022 25-01-2022
 
  തശര താലകില   വിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി  എസ വസനകഷൻ s/o.  വി  െക

ശങരനാരായണൻ, ഐശ്ര് ഗാർഡൻസ, െകാേടകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പിേനാക വർഗ വികസന

േകാർപേറഷൻ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വിയര  വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ൈഷലജ വസന്, വാലിപറമിൽ വീട, െകാേടകാട, േബാധിപിച അേപക   വിയര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2019 -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:A4/313/2022 25-01-2022
 
  തശര താലകില   ഒൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിസിലി  ആനണി  w/o.ആനണി മത

േടൻ, േപാട്  നമർ 145, േതർഡ െഗയററ ഹിൽ ഗാർഡൻസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒൂര വിേലജില   പേരതയെട മകന വർഗീസ മേതടൻ,

മേതടൻ വീട, കടെനൂർ, േബാധിപിച അേപക   ഒൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2015  -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:A4/299/2022 22-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മേനാജകമാർ സി മകന 48

2 ശിവശങരൻ മകന 46

3 മലിക മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈഷലജ വസന് ഭാര് 55

2 ൈഎശ്ര് വസന് മകള 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നാൻസി വർഗീസ മകള 62

2 വർഗീസ മേതടൻ മകന 58
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 തശര താലകില   അവിണിേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റപായി s/o. ൈപേലാത, തടിൽ ഇയ

വീട, അവിണിേശരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    അവിണിേശരി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാജ ടി  ആർ,  തടിൽ ഇയ വീട,  അവിണിേശരി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-12-1973 -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 സിസിലി ഫാൻസിസ മകള 71

2 ആലീസ മാതയ മകള 66

3 റീന മകള 51

4 മറിയാമ മകള 57

5 രാജ മകന 55

6 ഷീബ പൗതി 52

7 ഷാജി പൗതൻ 50

8 ഷീജ പൗതി 47

9 െജസി മകെന ഭാര് 62

10 േറാബിൻ പൗതൻ 28

11 േറാഹിൻ പൗതൻ 25

12 േറാണി പൗതി 25

4970 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:A4/28455/2021 13-01-2022
 
 തശര താലകില   പലഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി പി.വി D/o.േവലായധൻ, പളിപറമിൽ

വീട,  േചറപഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പലഴി വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി ലീല, പളിപറമിൽ വീട, േചറപഴ, േബാധിപിച അേപക

പലഴി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2019  -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. 

 
നമര:A4/349/2022 18-01-2022
 
 തശര താലകില   മണലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടപൻ s/o.അപ, േചറപഴ വീട, കാഞാണ

ി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  ലീല സേഹാദരി 78

2 തങ സേഹാദരി 75

3 വാസ സേഹാദരൻ 72

4 രാജൻ (മരണെപട സേഹാദരൻ േവലായധെന മകൻ) മകന 60

5 അംബിക (മരണെപട സേഹാദരൻ േവലായധെന മകൾ) മകള 57

6 അനിത (മരണെപട സേഹാദരൻ േവലായധെന മകൾ) മകള 54

7 ദിലീപകമാർ (മരണെപട സേഹാദരൻ േവലായധെന മകൻ) മകന 46

8 ചനിക (മരണെപട സേഹാദരൻ മാധവെന ഭാര്) ഭാര് 70

9 ഗീത (മരണെപട സേഹാദരൻ മാധവെന മകൾ) മകള 49

10 ജയപകാശ (മരണെപട സേഹാദരൻ മാധവെന മകൻ) മകന 47

11 മാധവദാസ (മരണെപട സേഹാദരൻ മാധവെന മകൻ) മകന 45

12 രാമകഷൻ (മരണെപട സേഹാദരി കല്ാണിയെട മകൻ) മകന 70

13 ഭരതൻ (മരണെപട സേഹാദരി കല്ാണിയെട മകൻ) മകന 66

14 ഓമന (മരണെപട സേഹാദരി കല്ാണിയെട മകൾ) മകള 64

15 രാധ (മരണെപട സേഹാദരി കല്ാണിയെട മകൾ) മകള 61

16 കമാരി (മരണെപട സേഹാദരി കല്ാണിയെട മകൾ) മകള 60

17 മണി (മരണെപട സേഹാദരി കല്ാണിയെട മകൻ) മകന 58

18 ബാലകഷൻ (മരണെപട സേഹാദരി കല്ാണിയെട മകൻ) മകന 56

19 സേരഷ (മരണെപട സേഹാദരി കല്ാണിയെട മകൻ) മകന 54
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മണലര വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി േപമ, േചറപഴ വീട, കാഞാണി, േബാധിപിച അേപക   മണലര വിേലജ

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

07-1998  -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:A4/350/2022 18-01-2022
 
 തശര താലകില   മണലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വളിയമ w/o.അപ, േചറപഴ വീട, പാടർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മണലര വിേലജില   പേരതയെട മകള േപമ, േചറപഴ വീട, പാടർ, േബാധിപിച അേപക   മണലര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-12-1985 -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 േപമ സേഹാദരി 76

2 അമിണി സേഹാദരി 70

3 തങമണി (മരണെപട സേഹാദരൻ സി എ ശങരൻകടിയെട
ഭാര്)

ഭാര് 76

4 മരളീധരൻ (മരണെപട സേഹാദരൻ സി എ ശങരൻകടിയെട
മകൻ)

മകന 52

5 ഗീത (മരണെപട സേഹാദരൻ സി എ ശങരൻകടിയെട
മകൾ)

മകള 50

6 ഉണികഷൻ (മരണെപട സേഹാദരൻ സി എ ശങരൻകടിയെട
മകൻ)

മകന 46

7 രാധാകഷൻ (മരണെപട സേഹാദരൻ സി എ
ശങരൻകടിയെട മകൻ)

മകന 43

8 സേലാചന (മരണെപട സേഹാദരൻ സി എ  േഗാപിയെട
ഭാര്)

ഭാര് 69

9 േശാഭിക (മരണെപട സേഹാദരൻ സി എ  േഗാപിയെട
മകൾ)

മകള 43

10 രാേഗഷ (മരണെപട സേഹാദരൻ സി എ  േഗാപിയെട
മകൻ)

മകന 42

11 പവീൺ (മരണെപട സേഹാദരൻ സി എ  േഗാപിയെട
മകൻ)

മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േപമ മകള 76

2 അമിണി മകള 70

3 തങമണി (മരണെപട മകൻ സി എ ശങരൻകടിയെട ഭാര്) മകെന ഭാര് 76

4 മരളീധരൻ (മരണെപട മകൻ സി എ ശങരൻകടിയെട മകൻ) പൗതൻ 52
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5 ഗീത (മരണെപട മകൻ സി എ ശങരൻകടിയെട മകൾ) പൗതി 50

6 ഉണികഷൻ (മരണെപട മകൻ സി എ ശങരൻകടിയെട മകൻ)പൗതൻ 46

7 രാധാകഷൻ (മരണെപട മകൻ സി എ ശങരൻകടിയെട
മകൻ)

പൗതൻ 43

8 സേലാചന (മരണെപട മകൻ സി എ  േഗാപിയെട ഭാര്) മകെന ഭാര് 69

9 േശാഭിക (മരണെപട മകൻ സി എ  േഗാപിയെട മകൾ) പൗതി 43

10 രാേഗഷ (മരണെപട മകൻ സി എ  േഗാപിയെട മകൻ) പൗതൻ 42

11 പവീൺ (മരണെപട മകൻ സി എ  േഗാപിയെട മകൻ) പൗതൻ 36
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
No: A4/11103/2022 03-02-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sreelakshmi Janardhanan w/o.Pradeep A, Arakkal House

, Ponnukkara, Puthur, Puthur Village, Thrissur Taluk of Thrissur District has filed an application  of a legal heirship certificate

to produce before Service Benefits in respect of the legal  heirs of late Pradeep A s/o.Radhakrishnan,  Arakkal House,

Ponnukkara, Puthur who expired on 08-12-2021 and that it has been reported to this office that the persons named in the

scheduled below are the legal heirs of the said late Pradeep A. that it is proposed to issue a legal heirship certificate

according to this to the applicant .  Minor(s) is/are under the protection of Sl.No 2 in the below list.  Hence, it is

proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the claims.

objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar ,

Thrissur within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications

and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
No: A4/10652/2022 03-02-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Krishnan Kutty Nikunjam House, Thangaloor, Thangaloor

Village, Thrissur Taluk of Thrissur District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before Bank in

respect of the legal  heirs of late Ambily A G w/o.Krishnankutty, Nikunjam House, Thangaloor who expired on 13-01-2022

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 Ambily A G. 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

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

1 Padmini Mother 54

2 Sreelakshmi Janardhanan Wife 29

3 Dhashwindev  A Son 07

4 Devaprayaga Arayckal Daughter 1.5

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

1 KrishnanKutty Husband 56
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2 Akhina Krishnan Daughter 28

3 Athul Krishna Son 20
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4/630/2022 25-01-2022
 
 തശര താലകില   അവണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങം പി വി d/o. പി െക േവലായധൻ,

പാണിയത് വീട, വരടിയം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അവണര വിേലജില   പേരതയെട മകന പഭാകരൻ പി വി, പാണിയത് വീട, വരടിയം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-12-2021  -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:A4/10171/2022 25-01-2022
 
 തശര താലകില   േചരപ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഐവിൻ ഫാൻസിസ s/o. വി എ ഫാൻസിസ,

 വടകഴി വീട, കരവനർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചരപ് വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ വി എ ഫാൻസിസ,  വടകഴി വീട, കരിയചിറ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-12-2021  -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:A4/10162/2022 27-01-2022
 
 തശര താലകില   അയേനാൾ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരൻകടി വി െക s/o.കണൻ, വടകട

്  വീട,  പതർകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     അയേനാൾ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജയൻ വി എസ, വടകട് വീട, പതർകര, േബാധിപിച

അേപക     അയേനാൾ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഭാകരൻ പി വി മകന 70

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വി എ ഫാൻസിസ പിതാവ 60
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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:A4/10111/2022 27-01-2022
 
 തശര താലകില   തശര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എസ കഷദാസ  s/o. ശങരെനഴതശൻ,

െപനാർക് െപനാപാർക് ഫാറ് E5, പേതാൾ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തശര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് Dr.േമരി കഷദാസ , െപനാർക് െപനാപാർക്

ഫാറ് E5, പേതാൾ, േബാധിപിച അേപക   തശര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2020 -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:A4/10103/2022 27-01-2022
 
  തശര താലകില   ഒൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േടാണി േജാസഫ ആലപാട്  s/o.േജാ

സഫ,  ആലപാട്  വീട,  കരിയചിറ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറാസ േടാണി, ആലപാട് വീട, കരിയചി

റ, േബാധിപിച അേപക   ഒൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2021 -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 വളിയമ ഭാര് 74

2 ജയൻ വി എസ മകന 53

3 ജയനി വി എസ മകള 50

4 ജയശീ വി എസ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി കഷദാസ ഭാര് 73

2 രാജീവ കഷദാസ മകന 47

3 രഞിത കഷദാസ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േറാസ േടാണി ഭാര് 50

2 േജാസഫ ആലപാട് മകന 26
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നമര:A4/10104/2022 27-01-2022
 
  തശര താലകില   പാറളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ െക വി  s/o.കഞിേവലപൻ,

േകാരപത്  വീട,  െവങിണിേശരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പാറളം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജിനീഷ , േകാരപത് വീട, െവങിണിേശരി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-03-2018 -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:A4/10100/2022 27-01-2022
 
 തശര താലകില   ചാഴര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഡാ.എൻ.െക.ബാബ s/o.കണൻ, നമടി വീട

,  ചാഴർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചാഴര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനിലകമാരി, നമടി വീട, ചാഴർ, േബാധിപിച അേപക   ചാഴര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    14-11-2021  -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:A4/10097/2022 27-01-2022
 
  തശര  താലകില    െവളതര വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േമഴി  െക  എൽ w/o.േഡവീസ,

അകരപറിെയകൽ  വീട,  െവളതർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളതര വിേലജില   പേരതയെട മകന േസാണി എ ഡി, അകരപറിെയകൽ വീട,

െവളതർ, േബാധിപിച അേപക   െവളതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

3 മരിയ േടാണി മകള 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീല ഭാര് 53

2 ജിനീഷ മകന 33

3 നിധീഷ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിലകമാരി ഭാര് 63

2 അലന എൻ ബാബ മകള 27

3 അലീന എൻ ബാബ മകള 24
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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:A4/10026/2022 27-01-2022
 
 തശര താലകില   െപരിങാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസവ്ർ എൻ െജ s/o. എൻ ഐ േജാൺ

, നടകാവകാരൻ വീട,  തശർ ഈസ് എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിങാവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷലമ േസവ്ർ, നടകാവകാരൻ വീട,

തശർ ഈസ്, േബാധിപിച അേപക   െപരിങാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-12-2021 -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:A4/10031/2022 25-01-2022
 
 തശര താലകില   കർകേഞരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എ സതീശബാബ s/o.െക യ

അചതൻ, കണങാട് വീട, കർകേഞരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കർകേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പസനകമാരി െക പി , കണങാട് വീട,

കർകേഞരി, േബാധിപിച അേപക   കർകേഞരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2020 -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 േസാഫിയ മകള 52

2 േസാജൻ േഡവീസ മകന 49

3 േസാണി എ ഡി മകന 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈഷലമ േസവ്ർ ഭാര് 60

2 െരഞ േസവ്ർ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പസനകമാരി െക പി ഭാര് 69

2 െഗൗരി നനന മകള 24
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Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4/10028/2022 25-01-2022
 
  തശര  താലകില    തശര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സേരാജനി  േമേനാൻ  w/o.ടി  എം

ബാലകഷേമേനാൻ,  409/3  വയേലാപിളി  ൈലൻ, പങനം എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തശര വിേലജില   പേരതയെട മകന രാേജഷ ബി േമേനാൻ,

സേരാവർ വീട, പങനം, േബാധിപിച അേപക   തശര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-10-2019 -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:A4/10019/2022 25-01-2022
 
 തശര താലകില   വിലവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ എൽ രാഘവേമേനാൻ s/o.രാമൻനായർ

,  സ്ാതി  വീട,  രാമവർമപരം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിലവടം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സകമാരൻ േകാണത്, സ്ാതി വീട,

രാമവർമപരം, േബാധിപിച അേപക   വിലവടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2021 -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:A4/10020/2022 25-01-2022
 
  തശര താലകില   നടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ആർ രവി  s/o.രാമൻ നമതിരി,

ആനാംപറമ്  മന,  ഇരവിമംഗലം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക എസ സാവിതി, ആനാംപറമ് മന,

ഇരവിമംഗലം, േബാധിപിച അേപക   നടതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാേജഷ ബി േമേനാൻ മകന 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സകമാരൻ േകാണത് മകന 59

2 സമ െക മകള 40
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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:A4/10022/2022 25-01-2022
 
 തശര താലകില   നടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലിലി േജാസഫ w/o.േജാസഫ, മളവരിക

ൽ വീട,  കരിയചിറ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറി ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    നടതറ വിേലജില   പേരതയെട മകന േജാൺസൺ എം െജ,  മളവരികൽ വീട,  കരിയചിറ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-11-2021 -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:A4/10023/2022 25-01-2022
 
 തശര താലകില   മളയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹേദവൻ െക എസ s/o.ശങരൻ, കാരപറത

് വീട, അയപൻകാവ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    മളയം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന നവീൻ െക എസ, കാരപറത്  വീട,  അയപൻകാവ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-12-2019 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി െക എസ ഭാര് 72

2 അനിത മണികണൻ മകള 45

3 പസാദ എ ആർ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാൺസൺ എം െജ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗൗരി ടി എ ഭാര് 57

2 നവ് െക എസ മകള 34

3 നവീൻ െക എസ മകന 33
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നമര:A4/10024/2022 28-01-2022
 
  തശര താലകില   മളയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി  വർകി   w/o.വർകി,  േമമന വീട,

ആശാരികാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മളയം വിേലജില   പേരതയെട മകന വിേനാജ, േമമന വീട, ആശാരികാട, േബാധിപിച അേപക

മളയം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.      ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  3  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:A4/10009/2022 28-01-2022
 
  തശര  താലകില    അരണാടകര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ജിമി  എം  ഒ  s/o.ഔേസഫ,

മാണിപറമിൽ വീട, പലഴി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അരണാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന റിേജാ ജിമി , മാണിപറമിൽ വീട, പലഴി, േബാധിപിച

അേപക   അരണാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-10-2018 -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:A4/10010/2022 28-01-2022
 
  തശര താലകില   അരണാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ പി  ആർ s/o.റപായി

,  പതകാടൻ  വീട,  അരണാടകര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിേനാജ മകന 45

2 േജാളി മകള 42

3 ആൻസി (മരണെപട മകൻ മേനാജിെന ഭാര്) മകെന ഭാര് 42

4 അനേറാസ  (മരണെപട മകൻ മേനാജിെന മകൾ) പൗതി 14

5 േറാസ േമരി (മരണെപട മകൻ മേനാജിെന മകൾ) പൗതി 12

6 ജഡ (മരണെപട മകൻ മേനാജിെന മകൻ) പൗതൻ 08

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജിേനാ എം െജ മകന 36

2 ജിേനാ എം െജ മകന 31

3 റിേജാ ജിമി മകന 26
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അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    അരണാടകര  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  എൽസി,  പതകാടൻ  വീട,

അരണാടകര, േബാധിപിച അേപക   അരണാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-12-2021 -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:A4/10011/2022 28-01-2022
 
 തശര താലകില   പഴയൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമിണി െക െക  w/o.ശങരൻ െക എൻ

,  കണനിങാട്  വീട,  മതവറ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പഴയൽ  വിേലജില   പേരതയെട മകന േഗാപാലകഷൻ െക എസ, കണനിങാട്

വീട,  മതവറ, േബാധിപിച അേപക   പഴയൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-11-2021 -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 എൽസി ഭാര് 59

2 ടികൻ േതാമസ മകന 34

3 നികൻ േതാമസ മകന 33

4 ടിറി േമാൾ േതാമസ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഗാപാലകഷൻ െക എസ മകന 64
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4/10012/2022 25-01-2022
 
 തശര താലകില   പഴയൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദീപൻ എം എം s/o. മണി, മതപളി വീട

,  മതവറ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പഴയൽ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േരണക സി എൻ, മതപളി വീട, മതവറ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-12-2021  -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:A4/10014/2022 25-01-2022
 
 തശര താലകില   പരനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമൻ െതകട് വളപിൽ വീട, മതവ

റ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പരനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീമതി, െതകട് വളപിൽ വീട, മതവറ, േബാധിപിച അേപക   പരനാടകര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    29-03-1987  -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:A4/10015/2022 25-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േരണക സി എൻ ഭാര് 48

2 ജിഷ എം പി മകന 23

3 േശാണൻ എം പി മകന 21

4 ശീലകി എം പി മകള 20

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീമതി ഭാര് 63

2 ജയരാജൻ മകന 44

3 ജയശീ മകള 42
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 തശര താലകില   കരകേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ െക എം s/o.മഹമദ,

കണംകിലാകത്  വീട,  വടകര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരകേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െകാചേമാൾ, കണംകിലാകത് വീട,

വടകര, േബാധിപിച അേപക   കരകേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-12-2021 -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:A4/10017/2022 25-01-2022
 
 തശര താലകില   അവിണിേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി മരളി s/o.പി വി പഭാകരൻ, ഐശ്ര

യ തടിനായിൽ  വീട,  അവിണിേശരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അവിണിേശരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അജിത െക ,  തടിനായിൽ വീട,

അവിണിേശരി, േബാധിപിച അേപക   അവിണിേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2020 -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:A4/10018/2022 28-01-2022
 
 തശര താലകില   അവിണിേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക കമാരൻ s/o.എം െക കഷൻ,

േമലിെട  വീട,  അവിണിേശരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     അവിണിേശരി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനനകഷൻ എം െക, േമലിെട

വീട, അവിണിേശരി, േബാധിപിച അേപക    അവിണിേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െകാചേമാൾ ഭാര് 68

2 റംല മകള 52

3 ൈലല മകള 50

4 ഷാജിത മകള 48

5 വഹീത മകള 46

6 ഷാബ മകന 45

7 നസീറ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അജിത െക ഭാര് 54

2 അശ്തി എം നായർ മകള 32

3 മധകഷൻ എം മകന 28
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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:A4/10007/2022 28-01-2022
 
 തശര താലകില   പലഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എ നാരായണൻ  s/o.അയപൻ, പാറയൽ

പടിഞാെറ  പറമിൽ വീട,  േചറപഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടഷറി  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പലഴി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേരഷബാബ പി എൻ, പാറയൽ പടിഞാെറ

പറമിൽ വീട, േചറപഴ, േബാധിപിച അേപക   പലഴി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2021 -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:A4/10008/2022 25-01-2022
 
 തശര താലകില   അരണാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗീറസ േജാൺ എലവതിങൽ s/o.

േജാൺ, എലവതിങൽ വീട, എൽതരത് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അരണാടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന കളിറ്സൺ, എലവതിങൽ വീട,

എൽതരത്, േബാധിപിച അേപക    അരണാടകരവിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2020 -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 പഷ െക എ ഭാര് 79

2 അനനകഷൻ എം െക മകന 59

3 ജയപകാശ എം െക മകന 57

4 ഉഷ എം െക മകള 55

5 സജാത എം െക മകള 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േദവകി ഭാര് 79

2 സേരഷബാബ പി എൻ മകന 57

3 അനിൽകമാർ പി എൻ മകന 55

4 സേലാചന പി എൻ മകള 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:A4/10006/2022 25-01-2022
 
 തശര താലകില   അരണാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണി ഇ വി s/o.േവലായധൻ, ഒൂക

കാരൻ  വീട,  എൽതരത്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    അരണാടകര  വിേലജില    പേരതനെറ  മകള  ബബിത,  ഒൂകാരൻ  വീട,

എൽതരത്, േബാധിപിച അേപക   അരണാടകര 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. 

 
നമര:A4/10076/2022 27-01-2022
 
 തശര താലകില   ഒൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ ഇ പി s/o.പൗേലാസ, എടകളതർ വ

ീട,  കരിയചിറ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഒൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭ േജാസ, എടകളതർ വീട, കരിയചിറ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-01-2022  -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:A4/10068/2022 27-01-2022
 
 തശര താലകില   െകാഴകളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ പി യ s/o. ഉണികഷൻ

,  പരേണകാടിൽ വീട,  െകാഴകളി എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാഴകളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗിരിജ പി ആർ, പരേണകാടിൽ വീട,

െകാഴകളി, േബാധിപിച അേപക   െകാഴകളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

1 േറാസീന ഭാര് 67

2 ഗീന മകള 46

3 കളിറ്സൺ മകന 44

4 ഗിൻസി മകള 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബബിത മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േശാഭ േജാസ ഭാര് 60

2 ജിേതഷ മകന 41

3 മിഥൻ േജാസ മകന 39
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റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2020 -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:A4/10067/2022 27-01-2022
 
  തശര താലകില   മാടകതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആേനാ സി എൽ s/o.േലാനപൻ

, ചങത് വീട, മാടകതറ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  മാടകതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമഴി , ചങത് വീട, മാടകതറ, േബാധിപിച അേപക

മാടകതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-03-2021  -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:A4/10101/2022 27-01-2022
 
  തശര താലകില   ചാഴര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗൗരിയമ w/o.െക കഷൻകടിനായർ,

െതകിനിേയടത്  വീട,  ചാഴർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചാഴര വിേലജില   പേരതയെട മകള സരസ്തിഭായ, െതകിനിേയടത് വീട, ചാഴർ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-03-2017 -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 ഗിരിജ പി ആർ ഭാര് 60

2 സരജ പി എസ മകള 38

3 സജീനൻ പി എസ മകന 36

4 സഷീനൻ പി എസ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമഴി ഭാര് 52

2 െഷൽബി സി എ മകള 26

3 െനൽബി സി എ മകള 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തിഭായ മകള 69
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4/10529/2022 04-02-2022
 
 തശര താലകില   േകാലഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാജകമാർ െക s/o.കഷമർതി, ഹൗസ

്  നം.7/487,സമൻവിഹാർ,  വിയർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   സർവീസ  ആനകല്ങൾ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാലഴി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കവിത ആർ,

സമൻവിഹാർ, വിയർ, േബാധിപിച അേപക   േകാലഴി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ

നമര   1  നെറ    സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ  സർടിഫികററ  നലകനതില  ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A4/10319/2022 04-02-2022
 
 തശര താലകില   െനടിേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ശങരൻകടി നായർ s/o.ശങരൻ

നായർ,  കിഴെക  കരമടി  വീട,  െനലങര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േകാർപേറഷൻ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടിേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേനാഷ കമാർ,

കിഴെക കരമടി വീട, െനലങര , േബാധിപിച അേപക   െനടിേശരി 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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കവിത ആർ ഭാര് 36

2 സിദാർത് എസ െക മകന 08

3 അനിരദ് എസ െക മകന 06

4 രാജലകി െക എസ മാതാവ 72

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനമതി ഭാര് 77

2 ഗീത മകള 54

3 ഗിരിജ മകള 52

4 സജാത മകള 50

5 സേനാഷ കമാർ മകന 45
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