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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-27655/2021 02-12-2021
 
 തശർ  താലകില   േകാലഴി വിേലജില ശിവഗിരി സീറ് േദശത് േതകിങൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

മേനാഹർ  ടി  S/o  ശങരൻ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ  അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  14-06-2018-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:എ4-27517/2021 02-12-2021
 
 തശർ  താലകില  പീചി വിേലജില ആശാരികാട േദശത് മരികംേതാടതിൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപാ

യ  െജയിംസ S/o േബബി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക  പകാരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 11-09-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷലജ െക െക ഭാര് 54

2 മഞ മേനാഹർ മകള 34

3 ഐശ്ര് ടി മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസിലി ഭാര് 55

2 ലിൻസൻ െജയിംസ മകന 34

3 ജിൻസൻ െജയിംസ മകന 31

4 ലിയ െജയിംസ മകള 24
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4 - 27147/ 2021 25-11-2021
 
 തശര താലകില   അടാട് വിേലജില  അടാട്  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജാത  എം , കഷണ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അടാട്  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േഗാപകമാർ  െക  േബാധിപിച അേപക   അടാട്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    09-10-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമാനസത  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 - 27117/ 2021 25-11-2021
 
 തശര താലകിൽ  അരണാടകര  വിേലജില  പലഴി  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ  േഗാപി

 േചമാല ,  s/o നാരായണൻ േചമാല ,   േചമാല  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  അരണാടകര വിേലജില    േബാധിപിച   അേപക

അരണാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-03-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമാനസത 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 -27183/ 2021 25-11-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂര വിേലജില  അേഞരി  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സണി ടി  എഫ ,  s/o

ഫാൻസിസ ,താഴത്   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപകമാർ  െക ഭരതാവ 67

2 ഹരികഷണൻ  ജി മകന 26

3 മരളീകഷണൻ  ജി മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മനീഷ  േഗാപി മകന 41

2 മേഹഷ  േഗാപി മകന 38
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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 പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 - 27182/ 2021 25-11-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂര വിേലജില  കരിയചിറ  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം  എൽ  േജാബ  ,

s/o  എം  സി   ലാസർ  ,  േമലിറ്   പാലതിങൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒൂര വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   ഒൂര വില

്േലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 14-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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 -27181/ 2021 25-11-2021
 
  തശര താലകില   ഒൂര വിേലജില  ഒൂർ  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബി  എം  എൽ ,

w/o    െകാചപൻ   ഇ  െക  ,   എടകളതർ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒൂര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െകാചപൻ

ഇ െക , , േബാധിപിച അേപക   ഒൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരട

ും  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമാനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അൽേഫാൻസ  െക െക ഭാര് 55

2 താസിൻ  ടി എസ മകന 34

3 ജാസറിൻ  ടി  എസ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിനമ  സി  വി ഭാര് 74

2 പദീപ  എം  േജാബ മകന 53

3 മേനാജ  എം  െജ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െകാചപൻ   ഇ െക ഭരതാവ 69
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നമര:എ 4 - 27176/ 2021 25-11-2021
 
 തശര താലകില   അഞര വിേലജില  മണർ  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി  ,  w/o   ഔേസഫ ,

 അറയൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അഞര വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   അഞര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 - 27005/ 2021 25-11-2021
 
 തശര താലകില   ചിയാരം വിേലജില  േചലേകാടകര  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ  െക െക

,   s/o  കഞണി ,  കരിപായി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ചിയാരം  വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   ചിയാരം  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 - 27016/ 2021 25-11-2021
 
 തശര താലകില   കറമിലാവ വിേലജില പഴവിൽ  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനണി  ,  s/o

ലാസർ ,  തറയിൽ വടകൻ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറമിലാവ വിേലജില    േബാധിപിച അേപക   കറമിലാവ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

2 നീന  േറായി മകള 36

3 നിഖിൽ   ഇ െക മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വർഗീസ മകന 62

2 േറാസിലി മകള 58

3 േഡവീസ മകന 53

4 ഷാജ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത  രവീനൻ ഭാര് 51

2 ഹഷിേകശ  രവീനൻ മകന 25
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ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 -27017/ 2021 25-11-2021
 
 തശര താലകില   കറര വിേലജില  െകാേടകാട  േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയ  ശിവരാമൻ ,  w/o

 സി  െക   ശിവരാമൻ   ,  േചാംകളങര   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറര വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   കറര വിേലജ

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

07-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കതീന ഭാര് 67

2 േജാസ മകന 46

3 േജാബി മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി െക  ശിവരാമൻ ഭരതാവ 79

2 സി എസ  അർജൻ മകന 24
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4 -26998/ 2021 29-11-2021
 
 തശര താലകില   തശര വിേലജില  പങനം  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി  ആർ  സബഹണ്ൻ ,

s/o  ടി  െക  രാമയൻ  ,  അഞജലി  ഹൗസ  നമർ  4 24 / 138 -1  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തശര വിേലജില    േബാധിപിച അേപക

തശര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-09-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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 - 27001/ 2021 29-11-2021
 
 തശര താലകില   പീചി വിേലജില   പീചി  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ  ,   s/o  അഗസിൻ ,

 കറകഴി   പരയിടതിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പീചി വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   പീചി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 - 27011/ 2021 29-11-2021
 
 തശര താലകില   െപരിങാവ വിേലജില െപരിങാവ  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലക്മി  വീടിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി ഭാര് 84

2 ജയ  നാരായണൻ മകള 61

3 രഘരാമൻ മകന 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി മകള 54

2 മിനി മകള 53

3 അജിത മകള 52

4 പിൻസ മകന 49
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എം  ആർ  അചതൻ  നായർ  ,   s/o   രാമൻ   നായർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിങാവ  വിേലജില    േബാധിപിച  അേപക

െപരിങാവ    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമാനസത 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 - 27791/ 2021 02-12-2021
 
 തശര താലകില   പലഴി  വിേലജില  മനെകാടി   േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീജ ,   w/o  െസലിം

, പവതിങൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പലഴി  വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   പലഴി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4- 27122/2021 25-11-2021
 
 തശര താലകില   അരണാടകര വിേലജില അരണാടകര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േടാണി സി ഐ

,  s/o ഈനാശ,  ചിറിലപിളി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  അരണാടകര  വിേലജില   േബാധിപിച അേപക  അരണാടകര  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-04-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ  നമര  --select--  നെറ    സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലക്മികടി  പി ഭാര് 68

2 അനിൽ  േമേനാൻ മകന 48

3  അജിത മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാനി മകള 38

2 െമായതീൻ  വി എം സേഹാദരൻ 74

3 ഹംസ  വി എം സേഹാദരൻ 63

4 അബബകർ  വി എം സേഹാദരൻ 57

5 നൗഷാദ  വി എം സേഹാദരൻ 55

6 ഷാഹൽ  ഹമീദ  വി എം സേഹാദരൻ 52

7 ആതിക സേഹാദരി 62

8 റഖിയാബി സേഹാദരി 58
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കാശ 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- 27519/2021   02-12-2021
 
  തശര താലകില   കണിമംഗലം വിേലജില  കണിമംഗലം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാണി

പേനാകാരൻ  െകാചാപ,   s/o  െകാചാപ,   പേനാകാരൻ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണിമംഗലം വിേലജില  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-03-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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- 27528/2021 02-12-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂകര വിേലജില കഷണപരം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ  എൻ പി,

s/o പേതാസ,  െനലിേശരി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒൂകര വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   ഒൂകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാന

്തിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േടാളി  േടാണി മകള 36

2 ലിേറാ  േടാണി മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി േജാണി ഭാര് 62

2 േജാൺസി േടാംസൺ മകള 45

3 ജികസി  െജയജ മകള 40

4 ജിന േജാൺ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഷാബി ഭാര് 57

2 െജയൻ േജാസ മകന 30

3 ജീസൻ േജാസ മകന 25
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നമര:എ4- 27520/2021 02-12-2021
 
  തശര താലകില   കണിമംഗലം വിേലജില പനമക് േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ , s/o

േഗാവിനൻകടി,  െവളിയനർ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണിമംഗലം വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   കണിമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിത ആർ ഭാര് 44

2 അഖിൽ വി ആർ മകന 24

3 അതല് വി ആർ മകള 20
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4-27171/2021 29-11-2021
 
 തശര താലകില   കരകേഞരി വിേലജില വടകര േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേനാണി, (S/o

റപായി),  ടിയാൻ  ഭാര്  മാതിരി  ,   പാറയൽ  വീടിൽ   എനിവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതരെട അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക

കരകേഞരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം    21-02-1992, 15 -10 -2009  എനീ തീയതികളിൽ മരണെപടതായം പേരതരെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4-27012/2021 29-11-2021
 
 തശര താലകില   െപരിങാവ  വിേലജില  േചറർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ നായർ , S/

o ബാലകഷൻ നായർ  പതമന വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക   െപരിങാവ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ് മകള 74

2 റപായി മകന 72

3 േമരി മകള 65

4 േറാസിലി മകള 62

5 എൽസി മകള 57

6 വർഗീസ മകന 55

7 െസൽമി (മരണെപട മകൾ ആനിയെട മകൾ) പൗതി 35

8 േജാൺ േപാൾ  (മരണെപട മകൾ ആനിയെട മകൻ) പൗതൻ 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സപിയ എസ  നായർ ഭാര് 53

2 സംഗീത പി മകള 36
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നമര:എ 4 -27008/2021 29-11-2021
 
 തശര താലകില   കിളനർ  വിേലജില കറിചികര േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ വി എൻ

,  S/o   നാരായണൻ  വി  എൻ,   വരടിയാടിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക

കിളനർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-2021  -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 4-27020/2021 29-11-2021
 
  തശര   താലകില   അനികാട    വിേലജില   അനികാട  േദശത്     താമസിചവരെവ   അനരിചേപായ

         വി െക അലികഞ്, S/o അമഹാജി കഞമഹമദ,   വടേകവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതെൻറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2021  -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 4-27024/2021 29-11-2021
 
 തശര താലകില   എടകനി  വിേലജില  ഒൂർ  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതി എസ നായർ ,

W/o   ഒ  ശീനാരായണൻ  നായർ,    തലാപിളി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക

എടകനി   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

3 വിഷണ എസ നായർ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന ഭാര് 72

2 സേരഷകമാർ മകന 53

3 സനിതകമാരി മകള 50

4 സേമഷകമാർ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാസമിൻ  അലി ഭാര് 65

2 അനീസ വി അലി മകള 38

3 അർഷാദ അലി വടേകവീടൻ മകന 32
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പരിേശാധിചതില  ടിയാന    09-08-2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ

പറയനയാൾ  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 4-27021/2021 29-11-2021
 
  തശര   താലകില     ഒൂര   വിേലജില  കടെനൂർ   േദശത്  താമസിചവരെവ   അനരിചേപായ     ഫാ

ൻസിസ എ പി,   S/o   എ ഡി  െപാറിഞ,  ആളർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതെൻറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക   ഒൂര

് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    12-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരഷകമാർ  ടി മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി ഫിേലാ ഫാൻസിസ ഭാര് 69

2 സനിൽ ഫാൻസിസ  (വിേദശം) മകന 50

3 ഫിബി േമാൾ ഫാൻസിസ മകള 47

4 അരൺ ഫാൻസിസ മകന 44
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4-27019/2021 29-11-2021
 
 തശര താലകില   അനികാട വിേലജില അനികാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷൺമഖൻ  എ െക,

 S/o കഞണി, അനികാട വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതെൻറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   അനികാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2021 -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 4-26817/2021 29-11-2021
 
 തശര താലകില   കിളനർ  വിേലജില മളങനത്കാവ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവദാസ ക

െ ബി,, S /O ഭാസകരൻ  കറമാംപഴ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതെൻറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   കിളനർ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബജം മകള 62

2 ഇനിര മകള 58

3 രതം മകള 56

4 രാജി മകള 50

5 േസാമൻ മകന 45

6 ഉണികഷൻ മകന 43

7 ശീേദവി (മരണെപട മകൾ രമയെട മകൾ) പൗതി 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര വി ജി ഭാര് 56

2 ബിബിൻ െക ദാസ മകന 33

3 ബിബിത െക മകള 29

4 േദവകി മാതാവ 86
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നമര:എ 4-26775/2021 29-11-2021
 
 തശര താലകില   അയേനാൾ  വിേലജില  ഉദയനഗർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസതമാധവൻ  വി

,  S/o  കഷൻകടി  നായർ  എം  ,   െവടിയാടിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതെൻറ അവകാശികൾ േബാധിപിച  അേപക

അയേനാൾ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-06-2021  -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 4-26815/2021 29-11-2021
 
 തശര താലകില   േകാലഴി വിേലജില േഡാകർപടി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരിജ ടി എസ , W /

o   െക  ആർ  േകശവൻ,   കേചരിപറമിൽ    വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട  അവകാശികൾ  േബാധിപിച  അേപക

േകാലഴി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2021  -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 4-26816/2021 29-11-2021
 
 തശര താലകില  കിളനർ വിേലജില  മളങനതകാവ  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി , W/o

വർഗീസ  േമകാടപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക   കിളനർ   വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    28-03-2021 -

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന ഭാര് 62

2 രാേജഷകമാർ ഇേട്o പറത് മകന 42

3 സതീഷകമാർ ഇേട്o പറത് മകന 39

4 സേമഷകമാർ ഐ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദിപിൻ റാം െക േകശവൻ മകന 39

2 ദീപക െക േകശവൻ മകന 49
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േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 -27009/2021 29-11-2021
 
 തശര താലകില   െവങിനിേശരി വിേലജില  പാറളം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാർതദാസ വി പി

,  S/o   വി  െക  പരേഷാതമൻ,   വാലപറമിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി   പേരതെൻറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച  അേപക

െവങിനിേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിമി മകള 35

2 സൗമ് മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജ മാതാവ 68

2 വിനിത പാർതദാസ ഭാര് 40
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4- 27521/2021 02-12-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂകര വിേലജില മണതി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭവദാസൻ എൻ  എം,

s/o  നീലകണൻ  നമതിരി  ,   ശീരാഗം  ,  െവളാനി  മന  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒൂകര വിേലജില    േബാധിപിച അേപക   ഒൂകര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    14-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമാനസത  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- 27213/2021  02-12-2021
 
  തശര താലകില   പതര വിേലജില പതർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഡവിസ ടി െജ,  s/o

േജാസഫ  ,   േതയാനത്  പണാരവളപിൽ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതര വിേലജില    േബാധിപിച അേപക   പതര വിേലജ

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

06-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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- 27522/2021   02-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിണികടി തമരാൻ ഭാര് 90

2 രാധാകഷണൻ എ ആർ മകന 65

3 ജയശീ ആർ മകള 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി ഭാര് 62

2 ഡീന മകള 36

3 േമാന മകള 31

4 േഡാൺ മകന 29
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 തശര താലകില   ഒൂകര വിേലജില  മാടകതറ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ പാലിയത

്ത,  s/o  വി  എൻ  നമതിരിപാട,   ുതി  ,  11/1619    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒൂകര വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   ഒൂകര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമാനസത  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- 27529/2021  02-12-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂകര വിേലജില  മണതി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിനയ  പി ജി,  w/o മര

ളീധര ൈപ,  കാർതിക , ഹൗസ നമർ 9  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒൂകര വിേലജില  േബാധിപിച അേപക   ഒൂകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാന

തിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4- 27513/2021    02-12-2021
 
  തശര താലകില   ഒൂകര വിേലജില ഇലഞികളം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ,

s/o കഷൻ നായർ , കളങര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒൂകര വിേലജില  േബാധിപിച അേപക   ഒൂകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാന

തിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-11-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതിനി രാമചനൻ ഭാര് 73

2 അനിത ശങർ മകള 53

3 അജിത രാമചനൻ മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മരളീധര ൈപ ഭരതാവ 63

2 ലക്മി  എം മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമ നാരായണൻ ഭാര് 66
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നമര:എ4- 27512/2021   02-12-2021
 
 തശര താലകില  കാരമക് വിേലജില കണശാംകടവ  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷിജിൽ പി ബി,  s/

o  ബാലൻ,   പാലകാടി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാരമക്  വിേലജില   േബാധിപിച  അേപക  കാരമക്  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

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

ററ 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: A4-27228/2021 02-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Geetha K, Thekkiniyedath kundil House, Eravimangalam

P.O. Nadathara, Nadathara 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  Saraswathi  K,  w/o  Sreedharan  Nair,

Thekkiniyedath Kundil House, Padinattumuri, Eravimangalam p.o. who expired on 03-07-2021 and that it has been reported

to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late Saraswathi K, w/o

Sreedharan Nair, . 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:എ4- 27530/2021   02-12-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂകര വിേലജില  ഒൂകര േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല  േജാൺ, െചറ

ുവതർ  തണാേശരി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഒൂകര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േജാൺ േബാധിപിച അേപക

2 പവീൺ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി  എം ഭാര് 41

2 ആദിേദവ മകന 13

3 ആയഷി മകള 09

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

1 Geetha K Daughter 50

2 Sunitha Daughter 46
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ഒൂകര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാൺ ടി ഡി മാതാവ 56

2 അന മരിയ മകള 26

3 സാറ മരിയ മകള 22

4 െഡാമിനിക സാവിേയാ മകന 18
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4-27031/2021 25-11-2021
 
 തശര താലകില   എടകനി  വിേലജില ൈതകാടേശരി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആര്ൻ െക

എൻ, S/o നാരായണൻ നമതിരി  കറശാരർ  മന വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതെൻറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക

എടകനി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2021 -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 4-27096/2021 25-11-2021
 
 തശര താലകില   കറിചികര വിേലജില  െപാങണംകാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാറ , S/o വറീത

്  തളിയത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതെൻറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക   കറിചികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-01-2005 -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 ഗിരിജ െക എൻ ഭാര് 65

2 വിദ് െക എ മകള 42

3 േലഖ െക എ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വർഗീസ ടി വി മകന 65

2 അൽേഫാൺസ മകള 59

3 െഡയസി മകള 57

4 േജാൺസൻ മകന 55

5 ഷീല മകള 52

6 ഫിേലാമിന മകള 50

7 േതാമസ  ടി വി മകന 48

8 െമറീന (മരണെപട മകൻ ആേനായെട ഭാര്) മകെന ഭാര് 56
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നമര:എ 4-27108/2021 25-11-2021
 
 തശര താലകില   േകാടനര വിേലജില ചാക്ാർകടവ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാേകാ പി ആർ

, S/o റപായി  െപാറതകാരൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതെൻറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക   േകാടനര വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-03-2021 -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 4-27069/2021 25-11-2021
 
 തശര താലകില   പാറളം  വിേലജില അമാടം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഡവിസ െക എൽ, S/

o േലാനപൻ  കരതകളങര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതെൻറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക   പാറളം  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2014 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: A4-27027/2021 29-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sreekumaran P, V/178-A, Umasree, , Peringavu Village,

Thrissur Taluk of Thrissur District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce  various purposes  in

respect of the legal  heirs of late Usha Sreekumar Y, W/o Sreekumaran P Col., V/178-A, Peringavu, Umasree, Peringavu

Village, Thrissur Taluk, Thrissur District who expired on 29-07-2021 and that it has been reported to this office that the

persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late Usha Sreekumar  that it is proposed to issue a

9 അനീഷ  (മരണെപട മകൻ ആേനായെട മകൾ) പൗതി 31

10 അഭിജിത  (മരണെപട മകൻ ആേനായെട മകൻ) പൗതൻ 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലിറിൽ ഫവർ  എ ജി ഭാര് 67

2 അന പി സി മകള 44

3 േമരി പി സി മകള 38

4 റാേഫൽ പി സി മകന 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബീന േഡവീസ ഭാര് 61

2 ഡിൽന േഡവീസ മകള 34

3 ഡിബിൻ േഡവീസ മകന 35.
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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 Col. Sreekumaran P (Retd) Husband 79

2 Y Uma Sreekumar Daughter in law 45
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-27215/2021 22-11-2021
 
 തശര താലകില   അരണാടകര വിേലജില ഒളരികര േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ സി സ

ി S/o. െകാചകൻ,  േചറപഴ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     ഈ ഓഫീസിൽ      േബാധിപിച അേപക     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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സകമാരി െക െക ഭാര് 70

2 സൗമ് സി എം മകള 38

3 സമിത് സി എം മകന 37
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