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തിരുത്തൽ പരസ്യം

നമ്പർ      A4-29232/2021                                                                                                    10/02/2022      

കേ�രള സർക്കാർ ഗസറ്റ് നം  03,  തിയതി  18/01/2022  വാല്യം-11,  Part III,  കേപജ് നം  2599  ൽ പ്രസിദ്ധീ�രിച്ച

പരസ്യത്തിൽ അവ�ാശി�ളുടെ2 പട്ടി�യിൽ ക്രമ നം 2 ടെ6 കേപര്  ' സജ്ജിത ശങ്കർ '  എന്നതിനു പ�രം       

‘ സഞ്ജിത ശങ്കർ  ’ എന്ന് തിരുത്തി വായികേക്കണ്ടതാണ്.

താലൂക്ക് ഓഫീസ്                                                                                                   (ഒപ്പ്)

        തൃശ്ശൂർ                                                                                                      തഹസിൽദാർ
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4/11196/2022 09-02-2022
 
  തശര താലകില  െനടിേശരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങം പി െജ w/o.േജാസ സി െക,

ചിറയത് മഞിയിൽ വീട,  മകാടകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറി  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടിേശരി  വിേലജില   പേരതയെട മകന െരജി സി െജ, ചിറയത് മഞിയിൽ

വീട, മകാടകര, േബാധിപിച അേപക   െനടിേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-12-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A4/11197/2022 09-02-2022
 
 തശര താലകില   െനടിേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ സി െക  s/o. കരിയാക, ചിറയത

്  മഞിയിൽ  വീട,  െനടിേശരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടഷറി  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടിേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന െരജി സി െജ, ചിറയത് മഞിയിൽ വീട,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജി സി െജ മകന 54

2 െരജി സി െജ മകന 53

3 വിജി േജാസ സി മകള 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജി സി െജ മകന 54

2 െരജി സി െജ മകന 53

3 വിജി േജാസ സി മകള 51
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4/11137/2022 11-02-2022
 
 തശര താലകില   േതാളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റാേഫൽ സി എം s/o.മാണി സി പി ,ചങത്

വീട,  പറപർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടഷറി  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േതാളര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജാസൻ സി ആർ, s/o.റാേഫൽ, ചങത് വീട,  പറപർ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-01-2022 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A4/10559/2022 09-02-2022
 
 തശര താലകില   െചവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന െക എൻ w/o. എം എൻ ബാലകഷൻ

,  മഠതിപറമിൽ  വീട,  േചർപ്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചവര വിേലജില   പേരതയെട മകന ബാല എം ബി, മഠതിപറമിൽ വീട, േചർപ്,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A4/10533/2022 09-02-2022
 
  തശര  താലകില    വിലവടം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േവലായധൻ  s/o.നാരായണൻ,

താഴതവളപിൽ വീട, ആർ വി പരം, വിൽവടം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റീമ മകള 46

2 ജാസൻ സി ആർ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബാബ എം ബി മകന 51

2 ബിന എം ബി മകള 50

3 ബാല എം ബി മകന 48
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിലവടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചനിക, താഴതവളപിൽ വീട, ആർ വി പരം,

വിൽവടം, േബാധിപിച അേപക   വിലവടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-11-1990  -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:A4/10532/2022 09-02-2022
 
 തശര താലകില   അവിണിേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ െജമറിൻ s/o. േജാസ

േമാഹനൻ,കാടകാരൻ  വീട,  ഒൂർ  േനാർത്  എൻ  ഡി,  അവിണിേശരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     അവിണിേശരി  വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് െമേജാ െജമറിൻ, കാടകാരൻ വീട, ഒൂർ േനാർത് എൻ ഡി, അവിണിേശരി, േബാധിപിച അേപക     അവിണിേശ

രി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    14-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A4/10531/2022 09-02-2022
 
  തശര താലകില   െപരിങാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിേജഷ ടി  ആർ s/o.രവീനനാഥ,

േതവരപറമിൽ വീട, തശർ ഈസ് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഇൻഷറൻസ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിങാവ വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ലളിത രവീനനാഥ , േതവരപറമിൽ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-11-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനിക ഭാര് 75

2 ഉഷ മകള 58

3 രാധ മകള 56

4 ബാബ മകന 53

5 േബബി മകന 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആഗസ  േജാസ േമാഹനൻ മാതാവ 68

2 െമേജാ െജമറിൻ ഭാര് 44

3 േജാഹാന െജമറിൻ മകള 14
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A4/10530/2022 09-02-2022
 
 തശര താലകില   െപരിങാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ എൻ s/o.സി െക നാരാ.ണൻ

,  ശീപതം,  മംഗലം  ഗാർഡൻസ  വീട  ,  കിഴകംപാടകര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിങാവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക എസ

ജയലകി, ശീപതം, മംഗലം ഗാർഡൻസ വീട , കിഴകംപാടകര, േബാധിപിച അേപക   െപരിങാവ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-12-2021 -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:A4/10527/2022 09-02-2022
 
 തശര താലകില   േചരപ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ പി വി  s/o.അചത വാര്ർ, പടിഞാറ

േ  വ ാ ര ി യ ം ,  േ ച ർ പ ്   െ വ സ ്

                                                                                                                                                

                                                                                                                   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചരപ്

വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ  ഉണികഷൻ പി വി, പടിഞാേറ വാരിയം, േചർപ്  െവസ്, േബാധിപിച അേപക

േചരപ്  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-01-2021  -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 ലളിത രവീനനാഥ മാതാവ 70

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക എസ ജയലകി ഭാര് 63

2 ലകി െജ ആർ മകള 38

3 ശീേദവി െജ ആർ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മാധവൻ പി വി സേഹാദരൻ 69

2 മാധവി വാരസ്ാർ പി വി സേഹാദരി 75

3  ഉണികഷൻ പി വി സേഹാദരൻ 61
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നമര:A4/10525/2022 09-02-2022
 
  തശര താലകില   ഊരകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിദാസ പി എൻ S/o. നാരായണൻ,

പാറേശരി മഠം, ഊരകം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      ഊരകം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീകാന്, മടിമകർ വീട, ഊരകം, േബാധിപിച അേപക

ഊരകം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2021  -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:A4/10520/2022 09-02-2022
 
  തശര താലകില   മളയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞൻ S/o.േവല,  എടയാടിൽ വീട,

അയപൻകാവ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വാടർ കണകൻ ഓണർഷിപ് മാറാൻ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  മളയം  വിേലജില   പേരതനെറ മകള വിശാലം, എടയാടിൽ വീട, അയപൻകാവ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-09-2001 -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:A4/10478/2022 09-02-2022
 
 തശര താലകില   കറിചികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബമണ്ൻ s/o.േവലപൻ, മലപറത് വീട

,  കറിചികര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറിചികര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനിത പി വി, മലപറത് വീട, കറിചികര, േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീലകി മകള 38

2 ശീകാന് മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണി ഭാര് 93

2 അമിണി മകള 70

3 രാധ മകള 68

4 സമതി മകള 65

5 വിശാലം മകള 62

6 അംബിക മകള 59

7 സശീല മകള 56

8 േപമ മകള 53
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അേപക   കറിചികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-12-2014  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിത പി വി ഭാര് 52

2 സനിത് എം എസ മകന 34

3 അനീഷ എം എസ മകന 32

4 സനീഷ എം എസ മകന 30
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4/10327/2022 09-02-2022
 
 തശര താലകില   ഒൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയേസനൻ s/o. പാറൻ, െവേളാട്പറമിൽ

വീട,  അേഞരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഒൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േപമലത പി, െവേളാടപറമിൽ വീട, അേഞരി, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-12-2021  -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:A4/10326/2022 09-02-2022
 
 തശര താലകില   ചിയാരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ പി േജാർജ് s/o. ഇ എൽ ൈപലി,

എലവതിങൽ വീട,  േചലേകാടകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിയാരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന െസസിൽ േജാർജ്, എലവതിങൽ വീട,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-12-2021 -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:A4/10325/2022 09-02-2022
 
 തശര താലകില   ചിയാരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജ s/o.വർഗീസ, പാലിേയകര വീട, ചിയാര

ം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േപമലത പി ഭാര് 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ടീസ േജാർജ് ഭാര് 53

2 െസസിൽ േജാർജ് മകന 31

3 െസറിൽ േജാർജ് മകന 28

4 െസനിൽ േജാർജ് മകന 28
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ചിയാരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിൻസി രാജ, പാേല്കര വീട, ചിയാരം, േബാധിപിച അേപക   ചിയാരം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A4/10324/2022 09-02-2022
 
 തശര താലകില   കറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ s/o.കറപൻ കടി , 3456(11/4486

) മളകൽ വീട, േകാലഴി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറര വിേലജില   പേരതനെറ മകള എം പി പീത, മളകൽ വീട, േകാലഴി, േബാധിപിച അേപക

കറര  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. 

 
നമര:A4/10323/2022 09-02-2022
 
 തശര താലകില   മാടകതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജനൻ s/o.വാസ എം ഐ, മരയിൽ

വീട,  കണകാട എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    മാടകതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാജലകി , മരായിൽ വീട, കരവാൻകാട, േബാധിപിച

അേപക    മാടകതറ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലിൻസി രാജ ഭാര് 50

2 ഡിവിന മരിയ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം പി പീത മകള 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജലകി ഭാര് 43

2 േരാഹിത മകന 18
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3 രാഹൽ മകന 14

4 ലീല മാതാവ 78
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4/10322/2022 09-02-2022
 
 തശര താലകില   മാടകതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈലല w/o.യസഫ, വലിയകത് വീട ,

െവളാനികര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാടകതറ വിേലജില   പേരതയെട മകള ഷാബിത, വലിയകത് വീട , െവളാനികര, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.      ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  3  നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A4/10321/2022 09-02-2022
 
 തശര താലകില   അയേനാൾ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിഖിൽ ഉണി s/o. ഉണികഷൻ നായർ

,  ശാരദ  വീട,  െവസ്  േഫാർട്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയേനാൾ വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ അഖിൽ ഉണി, No 30, ശാരദ

വീട, െവസ് േഫാർട്, േബാധിപിച അേപക   അയേനാൾ 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:A4/10320/2022 09-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈഷല മകള 51

2 ഷാബിത മകള 45

3 സജിത (മരണെപട മകൻ ഷകീർ െന ഭാര്) മകെന ഭാര് 41

4 ഹന പർവിൻ (മരണെപട മകൻ ഷകീർ െന മകൾ) പൗതി 12

5 ഹംന (മരണെപട മകൻ ഷകീർ െന മകൾ) പൗതി 8

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അഖിൽ ഉണി സേഹാദരൻ 29

15th February 2022Revenue Department5723
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 തശര താലകില   പങനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബഹാം പലിേകാടൻ സി  s/o. പി ടി െചറ

,  പലിേകാടിൽ  വീട,  തിരവമാടി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പങനം  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന േജാ  അബഹാം  പലിേകാടൻ,

പലിേകാടിൽ വീട, തിരവമാടി, േബാധിപിച അേപക   പങനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A4/10318/2022 09-02-2022
 
  തശര  താലകില    ഒൂകര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പി  സേലാചന  w/o.പി  രാ

ഘവൻ, പതൻപരയൽ വീട, കാളേതാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഒൂകര വിേലജില   പേരതയെട മകന വിേനാദ പി,  പതൻപരകൽ വീട,

കാളേതാട , േബാധിപിച അേപക   ഒൂകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-2021 -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:A4/10317/2022 09-02-2022
 
  തശര  താലകില   വിലവടം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  േജായ  എൻ എ s/o.അനപൻ,

നിലയാറിങൽ വീട,  േചറർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േകാർപേറഷൻ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിലവടം വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി േഡാളി േതാമസ, നിലയാറിങൽ

വീട,  േചറർ,  േബാധിപിച അേപക   വിലവടം 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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമാളി അബഹാം ഭാര് 55

2 േജാ അബഹാം പലിേകാടൻ മകന 36

3 െജയിൻ അബഹാം പി മകള 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനേമാഹനൻ പി മകന 56

2 സേരഷ പി മകന 54

3 വിേനാദ പി മകന 52

4 ജയപകാശ പി മകന 50

5 ബാബ പി മകന 49
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A4/10316/2022 09-02-2022
 
 തശര താലകില   ഒൂകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി ബി ഉൈമവ  w/o. എ എ അബാസ,

അമലത്  വീട,  മണതി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േകാർപേറഷൻ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒൂകര വിേലജില   പേരതയെട മകന യസഫലി , അമലത് വീട, മണത

ി, േബാധിപിച അേപക   ഒൂകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മ

രണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-09-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A4/10314/2022 09-02-2022
 
  തശര താലകില   ഒൂകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി ഭാനമതി അമ w/o. പി കഷനണി

േമേനാൻ,  െവളർ  മഠം,  മണതി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒൂകര വിേലജില   പേരതയെട മകന േഗാപാലകഷൻ െവളർ, െവളർ മഠ

ം, മണതി, േബാധിപിച അേപക   ഒൂകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരട

ും  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    26-01-2021  -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 െഡയസി വർഗീസ സേഹാദരി 76

2 ലിലി എൻ എ സേഹാദരി 74

3 േഡാളി േതാമസ സേഹാദരി 56

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷകീല മകള 53

2 പൗഷി മകള 52

3 ബഷീറ മകള 50

4 കദീജാബി മകള 49

5 യസഫലി മകന 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സത്ഭാമ വി മകള 63

2 ഹരി വി മകന 61

3 േഗാപാലകഷൻ െവളർ മകന 59
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No: A4/10312/2022 09-02-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Beena w/o. Joy, Arakkal House, Parakulam ,Manalur,

Manalur 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 A.A.Joy s/o.Antony, Arakkal House, Parakulam ,Manalur who expired on 14-12-

2021 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the

said late A.A.Joy. 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

 
നമര:A4/10313/2022 09-02-2022
 
 തശര താലകില   െപരിങാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഗംഗാധരേമേനാൻ കനമത് വീട,

കിഴകംപാടകര എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരിങാവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന കഷകമാർ െക,  കനമത് വീട,  കിഴകംപാടകര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-1996 -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 വിപിൻ െവളർ (മരണെപട മകൾ ഉഷയെട മകൻ) പൗതൻ 40

5 വരൺ വി (മരണെപട മകൾ ഉഷയെട മകൻ) പൗതൻ 35

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

1 Beena Wife 43

2 Ajeena Joy Daughter 21

3 Alen Joy Son 19

4 Ajal Joy Son 13

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഷകമാർ െക മകന 57

2 ശീേദവി െക മകള 52

3 േവണേഗാപാൽ െക മകന 50

4 ഹരിദാസൻ െക മകന 46

5 പർണിമ ശീകമാർ (മരണെപട മകൻ ശീകമാർ െന ഭാര്) മകെന ഭാര് 45

6 ഹരികഷൻ െക (മരണെപട മകൻ ശീകമാർ െന മകൻ) പൗതൻ 22

7 യദകഷൻ െക (മരണെപട മകൻ ശീകമാർ െന മകൻ) പൗതൻ 18
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നമര:A4/10311/2022 09-02-2022
 
 തശര താലകില   ചിയാരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിറിലപിളി വറീത േജാസ s/o.വറീത,

ചിറിലപിളി വീട, അവനയ േറാഡ, ചിയാരം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിയാരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആനി േജാസ , ചിറിലപിളി വീട, അവനയ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആനി േജാസ ഭാര് 65

2 ജിേനാ േജാസ മകന 40

3 ജിേനാ േജാസ മകന 37

4 നിജി േജാസ മകള 33
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തിരുത്തൽ പരസ്യം

നമ്പർ      A4-27530/2021                                                                                                     07/02/2022      

കേ�രള  സർക്കാർ  ഗസറ്റ്  നം  50,  തിയതി  21/12/2021  വാല്യം-10,  Part  III,  കേപജ്  നം  17588,17589  ൽ

പ്രസിദ്ധീ�രിച്ച  പരസ്യത്തിൽ  അവ�ാശി�ളുടെ2  പട്ടി�യിൽ  ക്രമ  നം  1,  'കേജാൺ  2ി  ഡി'  എന്നവരുടെ2

പകേരതനുമായുള്ള ബന്ധം 'മാതാവ് ’ എന്നതിനു പ�രം ‘ഭർത്താവ് ’ എന്ന് തിരുത്തി വായികേക്കണ്ടതാണ്.

താലൂക്ക് ഓഫീസ്                                                                                                   (ഒപ്പ്)

        തൃശ്ശൂർ                                                                                                      തഹസിൽദാർ
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തിരുത്തൽ പരസ്യം

നമ്പർ      A4-27027/2021                                                                                                     07/02/2022      

കേ�രള സർക്കാർ ഗസറ്റ് നം 50, തിയതി 21/12/2021 വാല്യം-10, Part III, കേപജ് നം 17591,17592 ൽ പ്രസിദ്ധീ�രിച്ച

പരസ്യത്തിൽ  പകേരതയുടെ/  മരണ  തിയതി  ‘29/07/2021’  എന്നതിനു  പ�രം  ‘20/07/2021’  എന്ന്  തിരുത്തി

വായികേക്കണ്ടതാണ്.

താലൂക്ക് ഓഫീസ്                                                                                                   (ഒപ്പ്)

        തൃശ്ശൂർ                                                                                                      തഹസിൽദാർ
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4/10027/2022 28-01-2022
 
  തശര  താലകില   െചമകാവ വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീലറ്  (സി.േമരി  െജേറസിയ)

േഹാളിഫാമിലി േകാൺെവന്, െചമകാവ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറി ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചമകാവ വിേലജില   പേരതയെട - േമരി പി വി, മദർ സപീരിയർ , േഹാളിഫാമിലി

േകാൺെവന്, െചമകാവ, േബാധിപിച അേപക   െചമകാവ 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 േമരി പി വി (മദർ സപീരിയർ) - 69
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