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NOTICE

 
നമര:A4/28219/2021 25-01-2022
 
 തശര താലകില   േകാടനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ s/o.േലാനപൻ, അരിമര

അടമകളം, േകാടനർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാസഫ, അരിമർ അടമകളം, േകാടനർ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2021  -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:A4/29888/2021 25-01-2022
 
  തശര താലകില   അരണാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപാനാണി േജാസഫ ആേനാ

s/o.േജാസഫ, േപാനാണി വീട,  പലഴി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  അരണാടകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഗസി ആേനാ, േപാനാണി വീട,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-03-2018  -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:A4/30000/2021 25-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ടീസ േബബി മകള 60

2 േജാസഫ ബാബ മകന 61

3 േജാബ വർഗീസ മകന 58

4 േമഗി ഷീല മകള 56

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഗസി ആേനാ ഭാര് 53

2 ലിഡിയ ആേനാ മകള 30

3 ലിതിൻ ആേനാ മകന 27
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 തശര താലകില   േപരാമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.മാധവൻ s/o.മാധവൻ നമിടി,

െതകട് മഠം, േപരാമംഗലം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറി ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േപരാമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഹമലത.ടി, െതകട് മഠം, േപരാമംഗലം, േബാധിപിച

അേപക   േപരാമംഗലം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2021 -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:A/30001/2021 25-01-2022
 
 തശര താലകില   േപരാമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി.പി.എം s/o.മാധവൻ, പയപാട് വീട

,  േപരാമംഗലം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േപരാമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനിത , പയപാട്  വീട, േപരാമംഗലം, േബാധിപിച

അേപക   േപരാമംഗലം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2021 -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:A4/30004/2021 26-01-2022
 
 തശര താലകില   മണലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിദൻ.എം.വി s/o.വിജയൻ, മടവങാടിൽ

വീട,കാഞാണി എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ടഷറി  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണലര വിേലജില   പേരതനെറ മകള സിത, പണികപറമിൽ വീട,കാഞാണി, േബാധിപിച

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

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

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം ഭാര്യം ജീവിചിരിപിലാതതാണ അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഹമലത.ടി ഭാര് 66

2 േലഖ.ടി മകള 41

3 മിഥൻ.ടി മകന 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിത ഭാര് 50

2 ശീത.പി.എസ മകള 25

3 ുതി.പി.ഷാജി മകള 23

4 ശിയ.പി.എസ മകള 15
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ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A4/629/2022 26-01-2022
 
 തശര താലകില   അവണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസ്തി അമ w/o.കഷേമേനാൻ, േദവി

നിവാസ,കനത്  വീട,  വരടിയം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  അവണര  വിേലജില   പേരതയെട മകള ഷീല േമേനാൻ െക.ആർ, D/O.സരസ്തി

അമ,രാമൻചങരത് വീട, വരടിയം, േബാധിപിച അേപക   അവണര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-11-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം

ഭർതാവം  ജീവിചിരിപിലാതതാണ  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:A4/531/2022 26-01-2022
 
  തശര താലകില   പാറളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത D/o.ചാത,െനയാതകടം വീട,

േകാടനർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാറളം വിേലജില   പേരതയെട മകന ൈബജ, s/o.കാർത, മഠതിടത് വീട,അമാടം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A4/30153/2021 26-01-2022
 
 തശര താലകില   െചമകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.കഷൻകടി കനമത് വീട,െചമകാവ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിധിൻ കഷ മകന 28

2 സിത മകള 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീല േമേനാൻ െക.ആർ മകള 59

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈബജ മകന 49
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െചമകാവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഭാർഗവി  െക,  377/  കണമത് വീട,െചമകാവ,  േബാധിപിച അേപക

െചമകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-10-2021  -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:A4/30155/2021 26-01-2022
 
 തശര താലകില   അവിണിേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ.സി.െക s/o.കറപൻ.സി.െക,

േചറംേകാടിൽ  വീട,അവിണിേശരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അവിണിേശരി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധ.എം.എസ, േചറംേകാടിൽ

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2021  -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:A4/30156/2021 26-01-2022
 
 തശര താലകില   അവിണിേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശി.എം.എം s/o.എം.വി.മാധവൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അവിണിേശരി  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  േഹമ  ശശി,  മേരാടികൽ വീട,  െപരിേഞരി,  േബാധിപിച  അേപക

അവിണിേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-11-2021 -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 ഭാർഗവി െക ഭാര് 77

2 രേമഷ.െക മകന 59

3 സതീഷ.െക മകന 54

4 രമാേദവി.െക മകള 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധ.എം.എസ ഭാര് 57

2 അഞന കഷ സി.ബി മകള 24

3 അകയ കഷ സി.ബി മകന 21
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നമര:A4/30157/2021 26-01-2022
 
 തശര താലകില   വിലവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ s/o.േഗാപാലൻ, വിളേങാടപറമി

ൽ വീട, രാമവർമപരം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിലവടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആനനവലി എൻ.പി, വിളേങാടപറമിൽ വീട, രാമവർമപരം,

േബാധിപിച അേപക   വിലവടം 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. 

 
നമര:A4/30160/2021 26-01-2022
 
  തശര  താലകില    വിയര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സി.എ.െഡാമിനിക  s/o.ആനണി

െചവിടൻ,െചവിടൻ  വീട,  േചറർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എൽസി െഡാമിനിക, െചവിടൻ വീട, േചറർ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഹമ ശശി ഭാര് 54

2 നവീൻ.എം.എസ മകന 35

3 നിഖിൽ.എം.എസ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആനനവലി എൻ.പി ഭാര് 55

2 േരഖ വി.സി മകള 34

3 േരഷ വി.സി മകള 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എൽസി െഡാമിനിക ഭാര് 66

2 ധന്  െഡാമിനിക മകള 36

3 ദീപക  െഡാമിനിക സി മകന 34

4 ദിവ്  െഡാമിനിക മകള 32
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4/526/2022 27-01-2022
 
 തശര താലകില   തശര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൽ.ആർ.നാഗരതം w/o.അനനകഷൻ,

കാരണത് മഠം, കനത് മന െലയിൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തശര വിേലജില   പേരതയെട മകള ഗീത.ടി.എ, കാരണത് മഠം, കനത് മന

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    29-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീത ടി.എ മകള 51

2 ജയശീ ടി.എ മകള 47
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തിരുത്തൽ പരസ്യം

നമ്പർ      A4-15986/2021                                                                                                     27/01/2022      

കേ�രള സർക്കാർ ഗസറ്റ് നം  34,  തിയതി  31/08/2021  വാല്യം-10, Part III,  കേപജ് നം  6841  ൽ പ്രസിദ്ധീ�രിച്ച

പരസ്യത്തിൽ അവ�ാശി�ളുടെ2 പട്ടി�യിൽ ക്രമ നം 2, 'ടെ7ന്നി സൈസമൺ' എന്നവരുടെ2 വയസ്സ് ‘27’ എന്നതിനു

പ�രം ‘29’ എന്ന് തിരുത്തി വായികേക്കണ്ടതാണ്.

താലൂക്ക് ഓഫീസ്                                                                                                   (ഒപ്പ്)

        തൃശ്ശൂർ                                                                                                      തഹസിൽദാർ
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4/10098/2022 27-01-2022
 
 തശര താലകില   െവളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാതിഷ കമാർ ബി എസ s/o.ഭാസരൻ

നായർ,  'നനനം',  വലിയറതല  വീട,  െവളതർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് താര എസ നായർ

@ താര, 'നനനം', വലിയറതല വീട, െവളതർ, േബാധിപിച അേപക   െവളതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    29-11-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപിലാതതാണ  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: A4/10398/2022 27-01-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that S.Sita Devi w/o.K.Sathyanarayanan, Tarini, 27/356/1,

Chembukkavu Road, Chembukkavu 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 K.Sathyanarayanan S/o.B.Krishnachar,  27/356/1,

Tarini, Chembukkavu Road who expired on 07-10-2021 and that it has been reported to this office that the persons named

in the scheduled below are the legal heirs of the said late K.Sathyanarayanan. that it is proposed to issue a legal heirship

certificate according to this to the applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in

favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship

certificate should be filed in person before the Tahasildar , Thrissur within 30 days from the date of publication of this

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

 
SCHEDULE

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 താര എസ നായർ @താര ഭാര് 57

2 ജിത.െജ മകന 32

3 ജിഷ.െജ മകന 28

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

1 S.Sita Devi Wife 86

2 S.Devaprasad Son 58

3 Devaprakash Sathyanarayanan Son 52
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നമര:A4/30217/2021 27-01-2022
 
  തശര താലകില   ചിയാരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏബിൾ േജാസ s/o.േജാസ വി.െജ,

െവളതമണങൽ വീട,  േചലേകാടകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിയാരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ധന് ഏബിൾ, െവളതമണങൽ വീട,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-05-2021 -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:A4/30218/2021 27-01-2022
 
 തശര താലകില   ചിയാരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതനാഭൻ െക.ആർ s/o.രാമൻകടി, Flat

no.c3 െപനാർക് സൗത് പാർക് അപാർട്െമന്, കണംകളങര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിയാരം വിേലജില   പേരതനെറ മകള സിന പതൻ െക,

െപനാർക് സൗത് പാർക് അപാർട്െമന്, കണംകളങര, േബാധിപിച അേപക   ചിയാരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-07-2017  -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:A4/30214/2021 27-01-2022
 
  തശര താലകില   േതാളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.ഡി.േജാസ s/o.േദവസി.പി.ഡി,

െപാറതർ വീട,പറപർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറി ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േതാളര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിലി പി.എൽ, െപാറതർ വീട,പറപർ, േബാധിപിച അേപക

േതാളര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-11-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ധന് ഏബിൾ ഭാര് 36

2 ബവിൻ ഏബിൾ മകന 5

3 എവിൻ ഏബിൾ മകന 3

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിന പതൻ െക മകള 53

2 ബയറ് േകാേശരി മകന 51
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A4/30282/2021 27-01-2022
 
 തശര താലകില   കറമിലാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശികല w/o.മണികണൻ, േപേരാത് വീട

,  പഴവിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറമിലാവ വിേലജില   പേരതയെട മകള േസഹ മണികണൻ, േപേരാത് വീട, പഴവിൽ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ , ഭർതാവ ജീവീചിരിപിലാതതാണ  ൈ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:A4/30297/2021 27-01-2022
 
 തശര താലകില   െചമകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി.റി.മാതയ s/o.േതാമസ, തലേകാടർ

വീട,  െചമകാവ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചമകാവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റീത, തലേകാടർ വീട, െചമകാവ, േബാധിപിച അേപക

 െചമകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-12-2008  -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 ലിലി പി.എൽ ഭാര് 70

2 മിനി.പി.െജ മകള 45

3 സീന.പി.െജ മകള 43

4 ബിൻസി.പി.െജ മകള 39

5 ജലി.പി.െജ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േസഹ മണികണൻ മകള 18

2 അശ്ിൻ മകന 6

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റീത ഭാര് 79

2 േതാമസ മാതയ മകന 52

3 ടി.എം.ആനണി മകന 51
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നമര:A4/30298/2021 27-01-2022
 
  തശര താലകില   െചമകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇടിമാതയ.സി.സി s/o.േചറ, ചീരൻ

വീട,മിഷൻ  ക്ാർേടഴ്,  െചമകാവ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചമകാവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഓമന പി.എം, ചീരൻ ഹൗസ,മിഷൻ

ക്ാർേടഴ്, െചമകാവ, േബാധിപിച അേപക   െചമകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2014  -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. 

 

4 േറാസ മാതയ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഓമന പി.എം ഭാര് 78

2 ഷാജി ചീരൻ മകന 62

3 ലിൻസി.C.I മകള 59

4 ൈഷനി േജാസ മകള 57

5 േജാസി ചീരൻ ഇടിമാതയ മകന 54

6 നീന ഷാജി മകള 51

7 സേജാ ചീരൻ ഇടിമാതയ മകള 49
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തിരുത്തൽ പരസ്യം

നമ്പർ    A4-25116/2021                                                                                         29/01/2022

കേ�രള സർക്കാർ ഗസറ്റ് നം46, തിയതി 23/11/2021 വാല്യം-10, Part III, കേ'ജ് നം 13604 ൽ പ്രസിദ്ധീ�രിച്ച

'രസ്യത്തിൽ  അവ�ാശി�ളുടെ3  'ട്ടി�യിൽ  ക്രമ  നം  4,  'സുകേരഷ് ’  എന്നയാളുടെ3  'കേരതനുമായുള്ള  ബന്ധം

'സകേBാദരി ' എന്നതിനു '�രം 'മ�ൻ'എന്ന് തിരുത്തി വായികേക്കണ്ടതാണ്.

താലൂക്ക് ഓഫീസ് (ഒപ്പ്)

തൃശ്ശൂർ     തBസിൽദാർ

4292 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



തിരുത്തൽ പരസ്യം

നമ്പർ A4-19937/2021 28/01/2022

കേ�രള സർക്കാർ ഗസറ്റ് നം46, തിയതി 23/11/2021 വാല്യം-10, Part III, കേ(ജ് നം 13597 ൽ പ്രസിദ്ധീ�രിച്ച

(രസ്യത്തിൽ  അവ�ാശി�ളുടെ5  (ട്ടി�യിൽ  ക്രമ  നം  6  ടെ9  കേ(ര്  'കേജായ്സി  കേജാളി'  എന്നതിനു  (�രം

'കേജായ്സി കേജാജി' എന്ന് തിരുത്തി വായികേക്കണ്ടതാണ്.

താലൂക്ക് ഓഫീസ്     (ഒപ്പ്)

    തൃശ്ശൂർ തഹസിൽദാർ
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4/10021/2022 29-01-2022
 
  തശര താലകില   പാലിേശരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഡാ.എസ.പദീപ s/o.ആർ.ഭാന,

സിനരം വീട, പാലിേശരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറി ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാലിേശരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിന പദീപ, സിനരം വീട, പാലിേശരി , േബാധിപിച

അേപക   പാലിേശരി 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:A4/30296/2021 29-01-2022
 
 തശര താലകില   െചമകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.സി.ആനനവലി w/o.യ.െക.രാമൻകട

ി  േമേനാൻ,ആരതി  ,  െചമകാവ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചമകാവ വിേലജില   പേരതയെട മകള ദീപ േവണേഗാപാൽ, ആരതി 6th street

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-11-2021 -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:A4/30289/2021 29-01-2022
 
 തശര താലകില   േപാേടാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   മാതയ.പി.എം s/o. മാതയ, പവതിങൽ

വീട,ആേടാർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    േപാേടാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വത മാതയ, പവതിങൽ വീട,ആേടാർ, േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കമലമ മാതാവ 84

2 സിന പദീപ ഭാര് 49

3 നവീൻ  പദീപ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദീപ േവണേഗാപാൽ മകള 55
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അേപക    േപാേടാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2021  -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:A4/30125/2021 29-01-2022
 
   തശര  താലകില    തശര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക.ആർ.സബലകി

w/o.െക.അനനനാരായണസ്ാമി,29/419/2  വീട,  തിരവമാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തശര വിേലജില   പേരതയെട മകന Dr.എ.വിശ്നാഥൻ,

പണവം വീട, തിരവമാടി, േബാധിപിച അേപക   തശര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-01-2012  -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:A4/30083/2021 29-01-2022
 
 തശര താലകില   അരണാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജായ s/o.േയാഹനാൻ,തറയിൽ വീട

,  എൽതരത്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അരണാടകര  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഷർളി, തറയിൽ വീട, എൽതരത്, േബാധിപിച

അേപക   അരണാടകര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വത മാതയ ഭാര് 62

2 മാകൻ മാതയ മകന 36

3 െമൽവിൻ മാതയ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീകഷൻ. എ മകന 82

2 Dr.വിശ്നാഥൻ.എ മകന 79

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഷർളി ഭാര് 49

2 ഷാേരാൺ ടി േജായ മകന 26
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നമര:A4/29894/2021 29-01-2022
 
  തശര താലകില   മണലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ്  േജാസഫ s/o.ഔേസപ്,

താണികൽ േകാടകണത് വീട, മണലർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണലര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െമറി, താണികൽ േകാടങണത് വീട,

മണലർ, േബാധിപിച അേപക   മണലര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   between 14-02-2017 4:00pm and 19-02-2017 8:45pm -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:A4/30087/2021 29-01-2022
 
  തശര  താലകില   ചിയാരം  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനണി  s/o.േപാൾ,  പയപിളലി

വീട,പതൻേവലികര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചിയാരം വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി ലിസി േപാൾ, െതാഴതപറമിൽ വീട, ചിയാരം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   between 22-10-2015  2:45am and 23-10-2015 2:00am  -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:A4/29619(1)/2021 29-01-2022
 
 തശര താലകില   െചമകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹബബ s/o.മഹമദ, െകയസൺ റിടീ്റ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െമറി ഭാര് 64

2 േജാസഫ േതാമസ മകന 40

3 ആേനാ മാർടിൻ മകന 37

4 െമയ േമാൾ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െതേരസ േപാൾ സേഹാദരി 75

2 േമരി േപാൾ സേഹാദരി 73

3 െജയിംസ പി.പി സേഹാദരൻ 70

4 അൽേഫാൺസ സേഹാദരി 68

5 െസലീന സേഹാദരി 65

6 ലിസി േപാൾ സേഹാദരി 61

7 വർഗീസ േപാൾ പയപെിളി സേഹാദരൻ 59
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് ഫളാറ് 1ഇ,െചമകാവ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െചമകാവ  വിേലജില    പേരതനെറ  മകള  ഷഹനാസ  മഹബബ,  മ ിഷൻ

േകാർേടഴ്ജങഷൻ,െചമകാവ, േബാധിപിച അേപക   െചമകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2021 -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:A4/29619(2)/2021 29-01-2022
 
  തശര താലകില   െചമകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  താഹിറ മഹബബ W/O.മഹബബ,

െകയസൺ റിടീറ് ഫളാറ് 1ഇ, െചമകാവ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െചമകാവ വിേലജില   പേരതയെട  മകള ഷഹനാസ മഹബബ,  മിഷൻ

േകാർേടഴ്ജങഷൻ, െചമകാവ, േബാധിപിച അേപക   െചമകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2021 -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:A4/30277/2021 29-01-2022
 
 തശര താലകില   ഒൂകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസന ചനൻ പിള s/o.കഞപിള,

ശീലകി വീട, ഒൂകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവക

ാശ സർടിഫികറിനായി   ഒൂകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗിരിജ, ശീലകി വീട,  ഒൂകര, േബാധിപിച അേപ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷഹനാസ മഹബബ മകള 33

2 അബിദാലി സേഹാദരൻ 67

3 ഹമീദ ഹൈസൻ സേഹാദരൻ 65

4 സൈബദ സേഹാദരി 60

5 അബൽഅസീസ് സേഹാദരൻ 58

6 മംതാസ കാദർകഞ സേഹാദരി 53

7 ൈലല മജീദ സേഹാദരി 52

8 സൈലഖ സേഹാദരി 48

9 അകബർ പി.എം സേഹാദരൻ 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷഹനാസ മഹബബ മകള 33

2 നസീറ പി.എം സേഹാദരി 57

3 ഷമീന ഷംസദീൻ സേഹാദരി 53

4 സിറാജദീൻ പഴങരയിലത് െമായദീൻ സേഹാദരൻ 57
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ക   ഒൂകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ(രണാം ഭാര്) ഭാര് 49

2 വിഷ(ആദ് വിവാഹതിെല മകൻ) മകന 36

3 ആഷിഷ(ആദ് വിവാഹതിെല മകൻ) മകന 28
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