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Thrissur District
Chalakkudi Taluk
NOTICE

01-02-2022

No: C2-702/2022

Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Treesa Antony W/o Antony, Thottungal (H),, Thazhekkad
Village, Chalakkudi Taluk of Thrissur District has filed an application of a legal heirship certificate to produce before Cochin
Share Market in respect of the legal heirs of late T J Antony S/o Joseph, Thottungal (H), who expired on 01-11-2007 and
that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late T
J Antony. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . Parents are not alive
Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the
claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the
Tahasildar , Chalakkudi within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette.
Belated applications and those sent by post will not be considered.
SCHEDULE
Sl.No
1
2

Name of the Legal Heirs

Relationship with the Deceased
Wife
Daughter

Treesa Antony
Mary

Age
89
61

31-01-2022

No: C2-701/2022

Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Treesa Antony W/o Antony, Thottungal (H), Thazhekkad
Village, Chalakkudi Taluk of Thrissur District has filed an application of a legal heirship certificate to produce before Cochin
Share Market in respect of the legal heirs of late Jimmy Antony S/o Antony, Thottungal (H) who expired on 20-09-2021
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 Jimmy Antony. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . Mother is alive.
Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving
the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the
Tahasildar , Chalakkudi within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette.
Belated applications and those sent by post will not be considered.
SCHEDULE
Sl.No
1
2

Name of the Legal Heirs
Treesa Antony
Mary

No: C2-812/2022
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Relationship with the Deceased
Mother
Sister

Age
89
61

31-01-2022
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Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sheena Thomas W/o Thomas, Kallely (H), Kodassery
Village, Chalakkudi Taluk of Thrissur District has filed an application of a legal heirship certificate to produce before
Embassy in respect of the legal heirs of late Thomas Kallely Lonappan S/o Lonappan, Kallely (H) who expired on 08-102021 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 Thomas Kallely Lonappan. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant
. Parents are alive. Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said
members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in
person before the Tahasildar , Chalakkudi within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala
Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered.
SCHEDULE
Sl.No
1
2

Name of the Legal Heirs
Sheena Thomas
Ashwin K Thomas

Relationship with the Deceased
Wife
Sister

Age
41
18

03-02-2022

നമര:സി.2-6779/2021

ചാലകടി താലകില പടിഞാേറചാലകടി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഫാനസിസ ഒ എഫ S/
o ഫാനസിസ, ഉളാടികളം എനയാളെട അവകാശികൾക് ഇനഷറനസ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പടിഞാേറചാലകടി വിേലജില പേരതനെറ മാതാവ അലി ഫാനസിസ, W/o
ഫാനസിസ, ഉളാടികളം, േബാധിപിച അേപക പടിഞാേറചാലകടി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 30-04-2021 -ല മരണെപടതായം
പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പിതാവ
ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ
പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം
േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള
സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
േപര
1
അലി ഫാനസിസ
2
സ്പ മാരടിന (മരണെപട സേഹാദരന മാരടിന
ഫാനസിസിനെറ ഭാര്)
3
ലിയ േമരി മാരടിന (മരണെപട സേഹാദരന മാരടിന
ഫാനസിസിനെറ മകള)
4
രാഹല മാരടിന (മരണെപട സേഹാദരന മാരടിന
ഫാനസിസിനെറ മകന)
നമര:സി.2-1022/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മാതാവ
-

വയസ
74
46

-

23

-

21

02-02-2022

ചാലകടി താലകില കേലറംകര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കഞാപ െക െക S/o െകാചകന
, ൈകതകാടില വീടില എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിെല ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കേലറംകര വിേലജില പേരതനെറ മകന ബിനീപ െക െക, S/o കഞാപ െക െക,
ൈകതകാടില വീടില , േബാധിപിച അേപക കേലറംകര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി
വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 27-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില
അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള
ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച
െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2
3
4
5

േപര
രാധ െക െക
ബിന െക െക
ബിേനഷ െക െക
ബിനി െക െക
ബിനീപ െക െക

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന
മകന
മകന

വയസ
68
47
45
39
35

02-02-2022

നമര:സി2.1021/2022

ചാലകടി താലകില കേലറംകര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എ എം േഡവിസ S/o മതായി,
ആളകാരന വീടില എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിെല ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി കേലറംകര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ഷീല ടി െക, W/o മതായി, ആളകാരന വീടില, േബാധിപിച
അേപക കേലറംകര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ
സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില
പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം
തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
ഷീല ടി െക
2
മിഷ േഡവിസ
3
ആനറണി േഡവിസ

േപര

നമര:സി.2-71/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
56
23
21

31-01-2022

ചാലകടി താലകില െകാടകര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േപമ സി െക W/o പദീപ കമാരന,
കളതില വീടില എനയാളെട അവകാശികൾക് ആശിത നിയമനതിനെറ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െകാടകര വിേലജില പേരതയെട മകന ശരത് കഷന, S/o പദീപ കമാരന,
കളതില വീടില, േബാധിപിച അേപക െകാടകര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 15-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മാതാവ ജീവിചിരിപണ് 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.
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കമ നമര
1
ഗീഷ പദീപ
2
വരഷ ആര പദീപ
3
ശരത് കഷന

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകള
മകന

വയസ
27
25
23

31-01-2022

നമര:സി.2-70/2022

ചാലകടി താലകില കാടകറി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ആനറണി കേബലിേയാ S/o ബാസിന
 കേബലിേയാ, കളരികല വീടില എനയാളെട അവകാശികൾക് േലാണ സംബനമായ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കാടകറി വിേലജില പേരതനെറ മകന േജാസഫ
േറായസണ കേബലിേയാ, കളരികല വീടില , േബാധിപിച അേപക കാടകറി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 15-01-2020 -ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം
ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട്
േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള
സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
േപര
1
െഹയിസില
2
മാരഗരറ് റീന െമനറസ
3
േജാസഫ േറായസണ കേബലിേയാ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
66
42
38

31-01-2022

നമര:C2-69/22

ചാലകടി താലകില കാകളിേശരി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െകാചമ റാേഫല W/o റാേഫല
െവളാനി വീട എനയാളെട അവകാശികൾക് ഭമി സംബനമായ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കാകളിേശരി വിേലജില പേരതയെട ഭരതാവ റാേഫല, െവളാനി വീട ,
േബാധിപിച അേപക കാകളിേശരി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-08-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ
സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില
പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം
തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2
3
4
5
6

േപര
റാേഫല
ലിസി േജാസഫ
ജാനസി െപൗേലാസ
ൈഷനി േതാമസ
െബനി
മിനി
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭരതാവ
മകള
മകള
മകള
മകന
മകള

വയസ
84
58
54
52
48
50
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31-01-2022

നമര:C2-810/2022

ചാലകടി താലകില കിഴേക ചാലകടി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ബിജിറ് W/o െസബാസ്ന എന
ന േദവസ് പാംപാനിയില വീട എനയാളെട അവകാശികൾക് വസ സംബനമായ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കിഴേക ചാലകടി വിേലജില പേരതയെട മകന ടട െസബാസ്ന, പാംപാനിയില
വീട, േബാധിപിച അേപക കിഴേക ചാലകടി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 02-10-1992 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച്
അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ
ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി
കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
വിപിനേഘാഷ
2
ടട െസബാസ്ന

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകന

വയസ
43
37

01-02-2022

നമര:C2-910/2022

ചാലകടി താലകില കിഴേക ചാലകടി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േമരി ൈപലി W/o ൈപലി
തകപറമില വീട എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് സംബനമായ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കിഴേക ചാലകടി വിേലജില പേരതയെട മകന മേനാജ, തകപറമില വീട,
േബാധിപിച അേപക കിഴേക ചാലകടി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. ഭരതാവം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില
അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള
ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച
െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
മേനാജ

േപര

നമര:C2-180/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന

വയസ
45

31-01-2022

ചാലകടി താലകില അതിരപിളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ റിഫി ലാസര S/o ലാസര പാറയ വീ
ട എനയാളെട അവകാശികൾക് വസ സംബനമായ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി അതിരപിളി വിേലജില പേരതനെറ പിതാവ ലാസര പി എ, പാറയ വീട, േബാധിപിച അേപക
അതിരപിളി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-06-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മാതാവ ജീവിചിരിപണ് 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.
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കമ നമര
1
ലാസര

േപര
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പിതാവ

വയസ
60
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Thrissur District
Chalakkudi Taluk
NOTICE

08-02-2022

നമര:C2-1243/2022

ചാലകടി താലകില താേഴകാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഗൗരി w/o പരേമശ്രൻ െപാറതകാ
രൻ വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി താേഴകാട വിേലജില പേരതയെട മകള പവീണ, െപാറതകാരൻ വീടിൽ, േബാധിപിച അേപക
താേഴകാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 20-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മാതാപിതാകൾ,ഭർതാവ,മകൻ ജിവിചിരിപില 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
1
പവിത
2
പവീണ
3
മായ (മരണെപട മകൻ പവീൺകമാറിെന ഭാര്)

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകള
മകെന ഭാര്

വയസ
41
38
31

07-02-2022

നമര:C2-1219/2022

ചാലകടി താലകില പരിയാരം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േതാമസ പി.ഒ s/o ഔേസപ്
ൈപനാടത് വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് േഫാറസ് ഓഫിസിൽ ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി പരിയാരം വിേലജില പേരതെന ഭാര് േമരി, ൈപനാടത് വിീടിൽ, േബാധിപിച അേപക പരിയാരം
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 05-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര
മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മാതാപിതാകൾ ജിവിചിരിപില 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
1
േമരി
2
േസാേജാ
3
സൗമ്

േപര

വയസ
62
37
36

07-02-2022

നമര:C2-1241/2022
ചാലകടി താലകില

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള

േമലര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പദീപകമാർ s/o പരേഷാതമൻ
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ൈകതകാടൻ വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വസസംബനമായ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി േമലര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് മഞളാേദവി, ൈകതകാടൻ വീടിൽ,
േബാധിപിച അേപക േമലര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മാതാപിതാകൾ ജിവിചിരിപില ൈ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.
കമ നമര
1
മഞളാേദവി
2
ഉജ്ൽ .െക.പി
3
മിത. െക.പദീപ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള

വയസ
47
21
11

07-02-2022

നമര:C2-1217/2022

ചാലകടി താലകില കറിചിറ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശശി s/o ചാതൻ െചറപറമിൽ വീട
ിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് ചമടെതാഴിലാളി യണിയൻ ഓഫിസിൽ ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി കറിചിറ വിേലജില പേരതനെറ മകന മന, െചറപറമിൽ വീടിൽ, േബാധിപിച അേപക കറിചിറ
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 01-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര
മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകൾ ഭാര് ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ
സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില
പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം
തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
മന
2
വിന
3
വിഷ

േപര

നമര:C2-182/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകന
മകന

വയസ
33
31
28

07-02-2022

ചാലകടി താലകില കാടകറി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പി.പേലാമജ w/o ഭാസര േമേനാൻ
പനമിളളി വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് സബ രജിസാർ ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി കാടകറി വിേലജില പേരതയെട മകന കഷകമാർ,പി, പനമിളളി വീടിൽ, േബാധിപിച അേപക
കാടകറി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 30-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട ഭർതാവ, മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില അതനസരിച്
അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ
ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി
കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
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കമ നമര
1
രാധിക.പി
2
കഷകമാർ.പി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകന

വയസ
58
56

07-02-2022

നമര:C2-1216/2022

ചാലകടി താലകില കാടകറി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േതസ്ാകടി േപാൾ w/o േപാൾ
ചിറേമൽ വിീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് ടഷറിയിൽ ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി കാടകറി വിേലജില പേരതയെട മകന േജാസ േപാൾ ചിറേമൽ, ചിറേമൽ വീടിൽ, േബാധിപിച
അേപക കാടകറി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 28-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട ഭർതാവം,മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില അതനസരിച്
അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ
ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി
കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2
3
4
5
6
7
8
9

േപര
േബബി േജാൺേപാൾ
േറാസ േമരി േജാർജ്
േജാസ േപാൾ ചിറേമൽ
ഉറമീസ േപാൾ എന േഹാർമിസ
എലിസബത് േപാൾ ചിറേമൽ
ലിലി േപാൾ ചിറേമൽ
ഫവർലറ് േപാൾ ചിറേമൽ
കര്ാേകാസ േപാൾ ചിറേമൽ
ഫാൻസി േപാൾ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകള
മകന
മകന
മകള
മകള
മകള
മകന
മകള

വയസ
68
65
63
61
59
57
55
52
49

07-02-2022

നമര:C2-964/2022

ചാലകടി താലകില േകാടേശരി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േമരി W/o പൗേലാസ എന
ൈപലൻ െതേകകരപറമി വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് െഫഡറൽ ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി േകാടേശരി വിേലജില പേരതയെട മകന െഷെജൻ, െതേകകരപറമി വീടിൽ,
േബാധിപിച അേപക േകാടേശരി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 06-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേതതയെട ഭർതാവ,മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില
അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള
ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച
െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
ൈഷജൻ
2
ൈഷജി

േപര
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3

ഷിനി.ടി.പി

മകള

37

03-02-2022

No: C2-965/2022

Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Lisa paul Thekkumthalapallathukattil House, Kadukutty
Village, Chalakkudi 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 P.K.Poulose S/O Kunjipailo Thekkumthalapallathukattil House who expired on 19-11-2021
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 P.K.Poulose. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . Parents,First
Wife are not alive Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said
members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in
person before the Tahasildar , Chalakkudi within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala
Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered.
SCHEDULE
Sl.No
1
2
3
4

Name of the Legal Heirs
Cicily (Second Wife)
Leslie Paul (Son of First Wife)
Linto Paul.T (Son of Second Wife)
Lisa Paul (Daughter Of Second Wife)

Relationship with the Deceased
Wife
Son
Son
Daughter

Age
60
45
37
34

31-01-2022

നമര:C2-911/2022

ചാലകടി താലകില േപാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എം. െക ൈപലൻ s/o െകാചവറീത
മഞളി വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് പടയ സംബനമായ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി േപാട വിേലജില പേരതനെറ മകന എം. പി േബബി, മഞളി വീടിൽ , േബാധിപിച
അേപക േപാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 05-08-2005 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകൾ,ഭാര് ജീവിചിരിപില അതനസരിച്
അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ
ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി
കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
എം.പി േബബി

േപര

നമര:C2-663/2022
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വയസ
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ചാലകടി താലകില വരനരപിളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വറീത S/o ഈനാശ നനികര വീട
ിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
വരനരപിളി വിേലജില പേരതനെറ മകന ൈബജ, നനികര വീടിൽ, േബാധിപിച അേപക വരനരപിളി വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-
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08-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം
അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകൾ,ഭാര് ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില
ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30
ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം
ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
ബിജ എന ഇേഗഷ്സ
2
ൈബജ
3
ബീന

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകന
മകള

വയസ
48
46
45
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