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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4 -19619/ 2021 08-10-2021
 
 തശര താലകില   ചിയാരം വിേലജില കരിയചിറ േദശത്  മകൻ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലിസി

േപാൾ  w/o  എം  െജ  േപാൾ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

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 -19625/ 2021 08-10-2021
 
 തശര താലകില   ചിയാരം വിേലജില കരിയചിറ േദശത് െപരമിളിേശരി വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

 കരണാകരൻ s/o  ഗംഗാധരൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്     വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

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 -19624/ 2021 08-10-2021
 
 തശര താലകില   ചിയാരം വിേലജില   േചലേകാടകര േദശത് കിഴകട വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ക

െ ജി ശശിധരൻ s/o േഗാപാലൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്           വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിത് േപാൾ മകന 42

2 സൗമ് േജാബി മകള 41

3 േസാണിയ േപാൾസൺ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത ഭാര് 56

2 ഹരീഷ മകന 33

3 ഹണി മകള 31
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നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

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 -19627/ 2021 08-10-2021
 
 തശര താലകില   േകാലഴി വിേലജില തിരർ േദശത് പളികൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിേനശ പ

ി സി s/o ചനൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാലഴി വിേലജില   പേരതനെറ അവകാശികൾ , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2021 -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 -19623/ 2021 08-10-2021
 
 തശര താലകില   ചിയാരം വിേലജില കരിയചിറ േദശത് കതർ വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ

്  െക  എൽ  s/o  േലാനപൻ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിയാരം വിേലജില   പേരതനെറ  അവകാശികൾ , ,  േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    06-08-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ ഭാര് 61

2 രശമി െക ശശിധരൻ മകള 39

3 രമ് െക ശശിധരൻ മകള 37

4 ശരൺ െക ശശിധരൻ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകമാവതി െക ജി അമ 63

2 ഹരിത െക ആർ ഭാര് 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാളി േജാസഫ ഭാര് 53

2 െഫമി േജാസഫ മകള 32

3 ജില േജാസഫ മകള 26

16th November 2021Revenue Department12399
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4 -19632/ 2021 08-10-2021
 
 തശര താലകില   െനടിേശരി വിേലജില െനലങര േദശത് പാടതിൽ വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

അജികമാർ പി  വി  s/o  േവലായധൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടിേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മഅവകാശികൾ , , േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    17-11-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.      ൈമനരമാർ    താെഴയള    ലിസില   കമ  നമര   2  നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 -19630/ 2021 11-10-2021
 
 തശര താലകില   അഞര വിേലജില  അഞർ േദശത് േമകാടകളം വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമര

ി ഫാൻസിസ എന െക എ താണമ ഫാൻസിസ w/o എം വി ഫാൻസിസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അഞര വിേലജില   പേരതയെട

അവകാശികൾ , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 -19621/ 2021 08-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി അമ 64

2 നിസ ടി പി ഭാര് 35

3 അങിത പി എ മകന 09

4 അൻസിക പി എ മകള 06

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിഫി ഫാൻസിസ മകന 57

2 േജാമി ഫാൻസിസ മകന 56

3 േമരി ജിലി ഫാൻസിസ മകള 51
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 തശര താലകില   ഒൂര വിേലജില  പടിഞാെറ അങാടി േദശത് പാേല്കര വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിച

ുേപായ   കിസറി  െക  ഡബിയ  w/o  ഫാൻസിസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒൂര വിേലജില   പേരതയെട അവകാശികൾ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-03-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 -25035/ 2021 13-10-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂര വിേലജില   വളർകാവ േദശത് തറയിൽ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചന

ൻ ടി ആർ s/o രാമൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ഒൂര വിേലജില   പേരതനെറ അവകാശികൾ ,  ,  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2021 -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 -25044/ 2021 13-10-2021
 
 തശര താലകില   കറമിലാവ വിേലജില കറമിലാവ േദശത് കേണമത് വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

 േഗാവിനൻകടി നായർ s/o രാമൻ നായർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറമിലാവ വിേലജില   പേരതനെറ  അവകാശികൾ , , േബാധിപിച അേപക

കറമിലാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഡവി ഫാൻസിസ മകന 58

2 ൈലസി മകള 57

3 േറായി ഫാൻസിസ മകന 55

4 ലിറി മകള 49

5 ലൗലി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത വി ബി ഭാര് 56

2 അജികമാർ ടി സി മകന 39

3 ജിഷ ടി സി മകള 36

4 അരൺ ടി സി മകന 31
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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 കഷകമാർ മകന 49

2 തളസി മകള 53
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4 - 19650/ 2021 13-10-2021
 
 തശര താലകില   അയേനാൾ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം അരവിനാകൻ s/o കഞ നായർ

 അയേനാൾ  േദശത്  21/  84  മേതടത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അയേനാൾ വിേലജില   പേരതനെറ അവകാശി

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 -19653/ 2021 13-10-2021
 
 തശര താലകില   പങനം വിേലജില  പങനം േദശത് മതവാടിൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗീത ക

െ സി w/o വിശ്ംഭരൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പങനം വിേലജില   പേരതയെട അവകാശികൾ , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 -19652/ 2021 13-10-2021
 
  തശര താലകില   ഒൂര വിേലജില   െപരവാംകളങര േദശത് െചറവതർ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിച

േപായ  െഡയസൺ സി ഡി s/o േഡവിസ    എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒൂര വിേലജില   പേരതനെറ അവകാശികൾ , , േബാധിപിച അേപക    വിേല

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിേനാദ മാനഴി മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിശ്ംഭരൻ എം െക ഭരതാവ 60

2 വിേജഷ എം വി മകന 32

3 വിനീഷ എം വി മകന 26
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29-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 -19651/ 2021 13-10-2021
 
 തശര താലകില   ആറാടപഴ വിേലജില  പലിേശരി േദശത് െതെകമഠം വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

േവദഗിരി ആർ s/o എസ രാജം ഐയർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറാടപഴ വിേലജില   പേരതനെറ അവകാശികൾ , , േബാധിപിച അേപക

ആറാടപഴ  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 -19648/ 2021 13-10-2021
 
 തശര താലകില   അയേനാൾ  വിേലജില ജയ നഗർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസകരൻ

പിഎൻ   s/o  നാണ   അശ്തി  െപാന  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയേനാൾ  വിേലജില   പേരതനെറ അവകാശികൾ , ,

േബാധിപിച അേപക   അയേനാൾ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    23  -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 േഡവിസ അചന 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജലകി ടി ആർ ഭാര് 82

2 രാജാറാം വി മകന 47

3 ശിവറാം വി മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതീേദവി സി െക ഭാര് 70

2 സധീഷ പി ബി മകന 43

3 േജ്ാതിഷ പി ബി മകന 33
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Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4 -19649/ 2021 13-10-2021
 
 തശര താലകില   അയേനാൾ  വിേലജില കാനാടകര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ആർ ബാബ

ു s/o എൻ എ രാമകഷൻ  നനനം േദശത് നടവിൽതറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയേനാൾ വിേലജില   പേരതനെറ  അവകാശികൾ , ,

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 -19647/ 2021 13-10-2021
 
  തശര താലകില   അയേനാൾ വിേലജില പതർകര േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജനൻ

പതനാഭൻ നായർ s/o പതനാഭൻ നായർ  ശീപതം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയേനാൾ  വിേലജില   പേരതനെറ  അവകാശികൾ , ,

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

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

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.     ൈ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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 -19646/ 2021 13-10-2021
 
 തശര താലകില   അയേനാൾ  വിേലജില പനിയാംകളങര െലയിൻ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിർമല ബാബ ഭാര് 56

2 ബിന് എൻ ബാബ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരിത രാേജനൻ ഭാര് 46

2 േരാഹിത രാേജനൻ മകന 24

3 പജ രാേജനൻ മകള 15
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ബാലസനരി വി  w/o ഭാസകരൻ  വാരണാംകടത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയേനാൾ  വിേലജില   പേരതയെട അവകാശികൾ , ,

േബാധിപിച അേപക   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:എ 4 -19644/ 2021 13-10-2021
 
 തശര താലകില   അയേനാൾ  വിേലജില ലിറിൽ േറാഡ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ വത

ൻ എന കഷദാസ s/o രാഘവൻ എന രാജൻ  ശകി പളിതാഴത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയേനാൾ  വിേലജില   പേരതനെറ

അവകാശികൾ , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-08-2021  -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 -19645/ 2021 13-10-2021
 
 തശര താലകില   അയേനാൾ  വിേലജില അയേനാൾ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഈചരത്

നാരായണൻകടി s/o കടികഷൻ നായർ  ഈചരത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയേനാൾ  വിേലജില   പേരതനെറ  അവകാശികൾ , ,

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-01-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാസകരൻ പി ഭരതാവ 78

2 ആതിര വി മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ വതൻ ഭാര് 66

2 നീതി വതൻ മകള 41

3 വിശ്ാസ വതൻ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:എ  4-19643/2021 13-10-2021
 
 തശര താലകില   പലഴി വിേലജില േചറപഴ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണേഗാപാലൻ s/o രാമ

ൻ എഴതചൻ  മരവടികൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പലഴി വിേലജില   പേരതനെറ  അവകാശികൾ , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 -19642/ 2021 13-10-2021
 
 തശര താലകില   അരണാടകര വിേലജില കാര്ാടകര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി വാസ s/

o  പാപ  കാഞിരതിങൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അരണാടകര വിേലജില   പേരതനെറ അവകാശികൾ , , േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-02-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

1 സജിത മകള 48

2 സരിത രാേജനൻ മകള 46

3 സംഗീത മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതീരതം ഭാര് 65

2 വിനീത എം വി മകന 36

3 വരൺ എം വി മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി ഭാര് 72

2 ൈഷലജ െക വി മകള 54

3 സനന െക വി മകള 51

4 ഷീബ െക വി മകള 48

5 സജിത െക വി മകള 45

6 സമിത െക വി മകള 43
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-26787/2021 09-11-2021
 
 തശര താലകില   േകാലാഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ ബി ആർ S/o രാമൻ  അേതകാട

േദശത്  ഭഗവതി  പറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാലാഴി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  വതല , ,  േബാധിപിച അേപക

േകാലാഴി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതല എം എൻ ഭാര് 67

2 സജിത ബി ആർ മകള 43

3 സംഗീത ബി ആർ മകള 42
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
No: A4-19622/2021 08-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Madhura Meenakshy Chandran W/o Chandran  Edathara

House Chelakkottukavu , Chiyyaram 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 Edathara Krishnan Chandran S/o

Krishnan  Edathara House Murali Vihar Chelakkottukara Thrissur East P O who expired on 30-03-2021 and that it has been

reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late Edathara Krishnan

Chandran S/o Krishnan . that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  Hence

, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the

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

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

applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
No: A4-19631/2021 08-10-2021
 
 Notice is hereby given to all  to whom it may be concern that V Abhilash S/o V Easwary Amma Vaikkath House

Manaloorr, Manalur 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 V Easwary Amma D/o V Divakaran Vaikkath House

Manaloorr who expired on 01-05-2021 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 V Easwary Amma D/o V Divakaran. 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 Madhura Meenakshi Chandran Wife 73

2 Mini Arun Daughter 53

3 Muralidharan Edathara Chandran Son 47

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

1 V Abhilash Son 51
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No: A4-25434/2021 13-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Suja P W/o Jayaseelan M Chelat House Avanur , Avanoo

r 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 Jayaseelan M S/o Neelakandan Nair  Chelat House Avanur  who expired on

17-09-2021 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 Jayaseelan M S/o Neelakandan 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 sai

d 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: A4-25256/2021 13-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sruthy Sukumaran Wlo Harshakumar Vakayil House

Nedupuzha P O, Kanimangalam Village, Thrissur Taluk of Thrissur District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce before Various Purpose in respect of the legal  heirs of late Harshakumar S/o Thankappan Vakayil

House Nedupuzha P O who expired on 14-06-2021 and that it has been reported to this office that the persons named in

the scheduled below are the legal heirs of the said late Harshakumar S/o Thankappan. 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 1 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

 

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

1 Suja P Wife 46

2 Sooraj Jayaseelan Son 23

3 Anooj M Jayan Son 19

4 Santha M Mother 72

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

1 Sruthy Sukumaran Wife 31

2 Abhinav Dev Son 7

3 Saraswathy Mother 67
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-25336/2021 13-10-2021
 
 തശര താലകില   പടിയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക അയപകടി s/o കഷൻ  പടിയം േദശത

് പളിപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച  അേപക   പടിയം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-10-2013-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:എ4-19772/2021 13-10-2021
 
 തശര താലകില   െനടിേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻ എം s/o രാമൻ േമേനാൻ

മകാടകര േദശത് അഞലി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   െനടിേശരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-09-2020-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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമണൻ മകന 68

2 സത് മകള 61

3 േവണേഗാപാലൻ പി എ മകന 59

4 അജയൻ പി എ മകന 57

5 അനിത സഭാഷ മകള 56

6 പി വി അനില         മരണെപട മകൻ ചനേശഖരെൻറ ഭാര് 60

7 കഷകമാർ പി സി   മരണെപട മകൻ ചനേശഖരെൻറ മകന 32

8 അർചന പി സി        മരണെപട മകൻ ചനേശഖരെൻറ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി രാേജശ്രി ഭാര് 72

2 മീര കഷകമാർ മകള 44

3 അനഘ മധചനൻ    മരണെപട മകൾ മിനിയെട മകള 29
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