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NOTICE

 
നമര:സി2-7969/2021 22-10-2021
 
  ചാലകടി  താലകില   വടമ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  രാമൻ  മകൻ െക  ആർ പവിതൻ

പരനാടകന്   േദശത്  കമളതപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതനെറ മകന പദീപ െക പി േബാധിപിച

അേപക   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. 

 
നമര:സി2-7979/2021 22-10-2021
 
 ചാലകടി താലകില   വടമ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഔേസപ് ഭാര് ആൽഫി ഔേസപ്  മാള

േദശത്  െചലകടം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഔേസപ് സി എസ േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-08-2021  -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:സി2-8110/2021 22-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജീവ െക പി മകന 48

2 രാജീവ െക പി മകന 47

3 പദീപ െക പി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഔേസപ് സി എസ ഭരതാവ 77

2 േജാഫി േജാസ മകള 47

3 േജാബി മകള 43

4 ജബി ൈസേജാ മകള 40

5 െജയസ േജാസ ഏലിയാസ െജയസൻ സി െജ മകന 39
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 ചാലകടി താലകില   മടതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലാണി മകൻ പി വി സബഹണ്ൻ

മറതർകന് േദശത് പയപിളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ദിലീപകമാർ പി എസേബാധിപിച അേപക

മടതര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-03-2018  -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:സി2-8109/2021 22-10-2021
 
 ചാലകടി താലകില   മടതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ  മകൻ ബിന വി വി  മനമറി

േദശത്  വിതയതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതര വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ വർഗീസ , േബാധിപിച അേപക   മടതര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    15-10-2019  -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:സി2-8364/2021 22-10-2021
 
  ചാലകടി താലകില   മരിങര െതകംമറി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻ മകൻ എ ആർ

ഹരിദാസ   ആറപാടം  േദശത്  ആങാരത്   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വിേലജില   പേരതനെറ മകള ശീന േബാധിപിച അേപക

  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    01-06-2017  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജലക്മി െക ബി ഭാര് 74

2 ദിലീപകമാർ പി എസ മകന 56

3 ഷർമിള പി എസ മകള 53

4 സഷമ പി എസ മകള 50

5 അരൺകമാർ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വർഗീസ പിതാവ 82
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7898/2021 22-10-2021
 
 ചാലകടി താലകില   ആളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അചതൻ നായർ മകൻ പി ശീവതൻ

തിരതിപറമ്  േദശത് പനകൽ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതനെറ മകള  വനന ശീവതൻ, േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-8308/2021 22-10-2021
 
 ചാലകടി താലകില  േപരാമ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ മകൻ ശീധരൻ വി വി

തചടപറമ്  േദശത് ൈവലികട വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  വിേലജില   പേരതനെറ മകള സരിത വി എസ, േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7964/2021 22-10-2021
 
 ചാലകടി താലകില   വരനരപിളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലപൻ മകൻ ദാസൻ െക വി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജ െക െക മകള 42

2 ശീന മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സ്പ ശീവതൻ ഭാര് 39

2  വനന ശീവതൻ മകള 19

3 നിേവദ ശീവതൻ മകള 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരിത വി എസ മകള 48

2 സനിത വി എസ മകള 47
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േവലപാടം േദശത് കാഞിരകാടൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വരനരപിളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മണി   ,  േബാധിപിച അേപക

വരനരപിളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-01-2021  -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. 

 
നമര:സി2-8079/2021 22-10-2021
 
 ചാലകടി താലകില   മരിങര െതകംമറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   െസലിൻ േജാസഫ  െകാരട

ി  േദശത്  െവളിയത്   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േജാസഫ വി എം േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    06-08-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മണി ഭാര് 57

2 സൗമ് െക ഡി മകള 35

3 സജിൻദാസ െക ഡി മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫ വി എം ഭരതാവ 65

2 അനീഷ േജാസഫ മകന 34

3 അഞ േജാസഫ മകള 30
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Thrissur District

 
Chalakkudi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-8309/2021 22-10-2021
 
 ചാലകടി താലകില   മരിങര െതകംമറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനപ േജാൺ  േകാടമറി

േദശത്  േമേലങാവിൽ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര്  േറാേസരി  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

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

 
നമര:സി2-8236/2021 23-10-2021
 
 ചാലകടി താലകില  വടമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയ വിഹാർ രാമൻ നായർ മകൻ എ

വിജയൻ  അതകടത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന എ ശിവദാസ  , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-

06-2020 -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:സി2-8237/2021 23-10-2021
 
 ചാലകടി താലകില   േമലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരൻ മകൻ ബിജ പി െക  പലാനി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാേസരി ഭാര് 36

2 അനീഷ അനപ മകന 16

3 അൽേജാ മകന 11

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന ഭാര് 75

2 േരണക എ മകള 55

3 രാധിക എ മകള 48

4  ശിവദാസ  എ മകന 46
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േദശത്  െപാനമി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ഭാരതി  , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

08-2019  -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:സി2-8052/2021 23-10-2021
 
 ചാലകടി താലകില  കാടകറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ് ഭാര് േമരി േജാർജ്  ൈവന

ല േദശത്  കണിചായി   വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതയെട മകന വാവചൻ െക ജി , േബാധിപിച അേപക  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: c2-7867/2021 22-10-2021
 
  Notice is hereby given to all  to whom it  may be concern that Smt. Annies Francis Konikara House, Alur Village,

Chalakkudi 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 Varghese S/o. Ouseph Puthenpeedika  House, Vellanchira who expired on 13-

02-2021 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 Varghese S/o. Ouseph. 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 fo

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

before the Tahasildar , Chalakkudi within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government

Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാരതി മാതാവ 76

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വാവചൻ െക ജി മകന 65

2 േജാസ െക ജി മകന 67

3 േറാസിലി മകള 62

4 െമറീന മകള 59

5 െടസി മകള 57

6 അൽേഫാൺസ മകള 55
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SCHEDULE

 
No: c2-7963/2021 22-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Smt. Pindian Shainy Poulose Pindian House, Varantharappill

i Village, Chalakkudi 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 Poulose S/o. Vareed Pindian House,  Pallikkunnu who expired on 15-

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 Poulose S/o. Vareed. 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 receivin

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

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

Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
No: c2-7664/2021 22-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that  Smt. Lucy Poulose W/o.Poulose Manjuran House, Kizhakk

e Chalakkudi Village, Chalakkudi 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 M. I. Poulose, Manjuran House,  Near Latin Church who

expired on 25-07-2021 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 M. I. Poulose. 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 fo

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

before the Tahasildar , Chalakkudi within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government

Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

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

1 . Annies Francis Daughter 55

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

1  Pindian Shainy Poulose Wife 45

2 Pindian Mariya Poulose Daughter 23

3 Pindian Sofiya Poulose Daughter 21

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

1  Lucy Poulose Wife 72

2 Robinson Poulose Manjuran Son 46

3 Jackson Poulose Manjuran Son 42
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No: c2-8268/2021 22-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Smt. Mary D/o. Poulose Panikulam House, Annamanada,

Kalloor Thekkumuri Village, Chalakkudi 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 Maryamkutty W/o. Poulose Panikulam House,

Annamanada who expired on 28-10-2020 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 Maryamkutty W/o. Poulose. 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 , Chalakkudi within 30 days from the date of publication of this

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

 
SCHEDULE

 

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

1 Mary Daughter 56

2 Joy P. P. Son 54

3 Elsy Daughter 52

4 Lilly Daughter 50

5 Philomina P. P. Daughter 48
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