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NOTICE

 
:എ4-18863/2021 20-09-2021
 
 തശര താലകില   തങാലർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അംബജാകി പി w/o കഷൻകടി എൻ എൻ

 എടകളം േദശത് ഞാെറകാട വളപിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   തങാലർ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   29-07-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ4-18940/2021 20-09-2021
 
 തശര താലകില   ൈകനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരിജ െക w/o ശിവരാമൻ എ  പതർ

േദശത്  അവണർ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക   ൈകനർ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 01-05-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ4-18942/2021 20-09-2021
 
 തശര താലകില   തശര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമകടി കടൻ w/o കടൻ  േകാവിലതംപാട

ം  േദശത്  വരാപളി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട  അവകാശികൾ േബാധിപിച  അേപക തശര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   24-04-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനന് എൻ െക മകന 39

2 അനപ എൻ െക മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേജഷ എ മകന 44

2 രശി എ മകള 42
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 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ4-18943/2021 20-09-2021
 
  തശര  താലകില   തശര  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജം  െവങിേടശ്രൻ w/o  ടി  ആർ

െവങിേടശ്രൻ  പതൻനടകാവ Howse No.36/2359 (Old House No.25/74) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട അവകാശി  േബാധിപിച അേപക

തശര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ    01-10-2020-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശിയായി  താെഴ

പറയനയാൾ  മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ4-18944/2021 20-09-2021
 
  തശര താലകില  തശര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എൽ രാജേഗാപാലൻ s/o  എം വി

ലകിനാരായണൻ  മനത് െലയിൻ േദശത്  മണിയർ ബംഗാവ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ4-18945/2021 20-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന മകള 68

2 ചനൻ മകന 64

3 ഇനിര മകള 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാമസ്ാമി ടി വി മകന 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല എൻ ഭാര് 61

2 കലപന എം ആർ മകള 37

3 നീരജ എം ആർ മകന 32
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  തശര താലകില   പറകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി രാമൻ s/o നാരായണൻ നമതിരി

അരിമർ േദശത് െപരമിടി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക പറകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ4-18948/2021 20-09-2021
 
 തശര താലകില   േപാേടാർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയലക്മി ടി െക s/o െകാചകഷൻ

 അേയാദ്നഗർ  േദശത്  മടതി  പറമിൽ  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതെൻറ അവകാശികൾ േബാധിപിച  അേപക

േപാേടാർ  വിേലജ  ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന  03-01-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ4-18949/2021 20-09-2021
 
 തശര താലകില   അയേനാൾ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കറവത് കഞകൻ രാജേഗാപാലൻ

s/o കഞകൻ   അയേനാൾ േദശത് കറവത് TC-50/1008  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതെൻറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക

അയേനാൾ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 27-03-2013-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ ഭാര് 61

2 ദീപക മകന 39

3 ദിലീപ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനനബീന ടി വി മകള 51

2 സിംജിത ബാബ എം വി മകന 44
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷല രാജേഗാപാലൻ ഭാര് 61

2 സജിത് രാജേഗാപാലൻ കറവത് മകന 39

3 രഞിത് രാജേഗാപാലൻ മകന 35
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
:എ4-18874/2021 20-09-2021
 
 തശര താലകില   ചിയാരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലീസ േബബി w/o േബബി പാേല്കര

ആലംെവടവഴി  2  ഡി  ഹരിശീ  ശീപാദം  അപാർടെമന്    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   ചിയാരം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാൾ   16-09-2020-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ4-19059/2021 20-09-2021
 
 തശര താലകില   ഇഞമടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ടി എം വിശ്ംഭരൻ s/o/ മാധവൻ  ഇഞമട

ി  േദശത്  തചപിളി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക  ഇഞമടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 25-12-2020-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി പാേല്കര ഭരതാവ 82

2 ഐസി മകള 50

3 േജാസ േബബി പാേല്കര മകന 48

4 േജാബി പാേല്കര േബബി മകന 45

5 േജാസ േജാർജ് (മരണെപട മകൾ
ഐറി-യെട ഭർതാവ)

മകളെട ഭർതാവ 55

6 അഞന േമരി േജാസ (മരണെപട മകൾ
ഐറി-യെട മകൾ)

പൗതി 22

7 അലൻ േജാർജ് േജാസ (മരണെപട
മകൾ ഐറി-യെട മകൻ)

പൗതൻ 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതീരതനം ഭാര് 64

2 ബിന മകള 46
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:എ4-19098/2021 20-09-2021
 
  തശര താലകില   കരകേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റഷീദ ഹാരി  w/o  വി  െക ഹാരി

കർകേഞരി  േദശത്  അഞലി  HRA-87  വീടിൽ   എനവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട  അവകാശികൾ േബാധിപിച  അേപക

കരകേഞരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    26-06-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ4-19097/2021 20-09-2021
 
 തശര താലകില   കരകേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െശൽവൻ േജാസഫ മകത് s/o എം പ

ി േജാസഫ  േസാ മിൽ വഴി േദശത് 39/1496, 5 ഡി െഗൺവഡ ൈസലൻ വഡസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ അവകാശികൾ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-03-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ4-18839/ 2021 20-09-2021
 
 തശര താലകില   പാലിേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടീസ മാതയസ w/o ഇ ഡി േതാമസ

കണിമംഗലം  േദശത്  എലവതിങൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക

പാലിേശരി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    17-06-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അപർണ ഹാരി മകള 26

2 അനപമ ഹാരി മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വൽസ െശൽവിൻ ഭാര് 64

2 െറനി മകത് മകള 34

3 സനിൽ മകത് മകന 37
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ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ4-18840/2021 20-09-2021
 
  തശര താലകില   ആവിണിേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നേരനൻ എ ആർ s/o എ എൻ

രാമകഷൻ  െപരിേഞരി  േദശത്  അവിലിേശരി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക

ആവിണിേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ4-18691/2021 20-09-2021
 
 തശര താലകില   േകാലഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷമർതി എൻ s/o നടരാജ അയർ

േകാലഴി േദശത് No.16,കഷ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക   േകാലഴി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ4-18702/2021 20-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതാമസ ഇ ഡി ഭരതാവ 64

2 െബറി േതാമസ മകള 32

3 ഫാൻസിസ ഇ ടി മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത നേരനൻ ഭാര് 53

2 അരൺ എ എൻ മകന 33

3 രാജീവ എ എൻ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം ഗംഗ ഭാര് 68

2 കഷമർതി രാേജഷ മകന 49

3 രാജശീ കഷമർതി മകള 45
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 തശര താലകില   വിലവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലം പി D/O വി േഗാവിനൻകടി നായർ

കറമക്  േദശത് പാേഴാർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   വിലവടം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ4-18838/2021 20-09-2021
 
 തശര താലകില   പാലിേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തിലകൻ െക S/O കഷൻ  പാലകൽ

േദശത്  പതംകറി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   പാലിേശരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ4-18861/ 2021 20-09-2021
 
 തശര താലകില   ൈകപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ s/o ശങരൻകടി  ൈകപറമ്

േദശത്  െവടിേമൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   ൈകപറമ് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-09-2019-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന കഷണകടി നായർ സേഹാദരി 73

2 രാധ സേഹാദരി 65

3 രഗണി പി സേഹാദരി 63

4 ഇനിര പി സേഹാദരി 58

5 ശിവദാസൻ പി സേഹാദരൻ 56

6 മരളീധരൻ പി സേഹാദരൻ 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന ഭാര് 44

2 അകയ പി ടി മകന 20

3 അർജൻ തിലക മകന 17
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കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ േമാഹനൻ ഭാര് 55

2 േരഖ വി എം മകള 36

3 രഘ വി എം മകന 35
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
:എ4-18937/2021 20-09-2021
 
 തശര താലകില   ൈകനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനിക സി വി w/o ഗിരിജൻ ടി വി  പതർ

േദശത്  േതാപിൽ  വീടിൽ   എനവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   ൈകനര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    18-05-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ4-18872/2021 20-09-2021
 
 തശര താലകില   പഴയൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനീഷ െക വി s/o േവണേഗാപാൽ ക

െ  എസ   മതവര  േദശത്  കണനിങാട്  വീടിൽ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   പഴയൽ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    09-12-2020-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ4-18871/2021 20-09-2021
 
  തശര താലകില   പഴയ്ികൽ േലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രമണി ടി  എ w/o  സി  എ വിജയൻ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജൻ ടി വി ഭരതാവ 57

2 ഗീഷ ടി ജി മകള 31

3 ജിഷ ടി ജി മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ എ െക അമ 66

2 ഹിത പി ആർ ഭാര് 31

3 തീർത െക എസ മകള 9

4 നിേവദ് െക എസ മകള 5
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അമലാനഗർ േദശത് ചർകാടകര വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പഴകള വിേലജില   പേരതയെട അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   പഴയൽ

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

 02-05-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ4-18866/2021 20-09-2021
 
 തശര താലകില   തശര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം േഗാപാലകഷൻ s/o എം എൻ മണലാർ

നായനാൽ േദശത് െതേകമണത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക   തശര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ4-19188/ 2021 24-09-2021
 
 തശര താലകില   പടിയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവയാനി സി എ w/o ശങരൻ  പടിയം

േദശത്  െകാലാടികൽ വീടിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക പടിയം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 21-07-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജി സി വി മകള 41

2 വിമൽ സി വി മകന 37

3 വിശാൽ സി വി മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഒ രഞിനി വിജയേമേനാൻ മകള 43

2 രഞിത ഓടർ േഗാപാലകഷൻ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഷമ െക എസ മകള 66

2 സധീർ െക എസ മകന 64
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No: എ4-18865/2021 20-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Muthulekshmi w/o Thankamayan Karimbatt Thoppil House

Chiyyaram Village , 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 Thankamayan s/o Angkathevar

Karimbatt Thoppil House Chiyyaram Village  who expired on 15-05-2020 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 Thankamayan s/o Angkathevar. 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 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: A4-19289/2021 24-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Jyothy K w/o Krishnakumar K V  Sreepadmam P O

Kuttanellur Ollur Village, Ollur 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 Krishnakumar K V s/o T V Kunhan Varrier

Sreepadmam Kuttanellur Ollur Village who expired on 23-08-2021 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 Krishnakumar K V s/o T V Kunhan Varrier . 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

3 സേരഷ െക എസ മകന 62

4 സഭാഷ െക എസ മകന 61

5 സധ െക എസ മകള 59

6 സനിൽ െക എസ മകന 57

7 സജിത് െക എസ മകന 55

8 സേദവ െക എസ മകന 53

9 സേബാദ െക എസ മകന 51

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

1 Muthulekshmi Wife 34

2 Jeevan T Son 16

3 Remya T Daughter 14

4 Petchiyammal Mother 71
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Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Jyothy K Wife 46

2 Keerthy K Varrier Daughter 23
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
:എ 4 -19169/ 2021 27-09-2021
 
 തശര താലകില   േപരാമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറാസിലി െക പി w/o േലാനപൻ  മണ

ർ േദശത് ചിറിലപിളി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േപരാമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട അവകാശികൾ , , േബാധിപിച അേപക   േപരാമംഗലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 4 -19176/ 2021 27-09-2021
 
 തശര താലകില   തശര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ s/o നാണ നായർ  പങനം

േദശത് രാമത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തശര വിേലജില   പേരതനെറ അവകാശി േബാധിപിച അേപക   തശര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-11-2020 -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. 

 
:എ 4 -19174/ 2021 27-09-2021
 
 തശര താലകില   അഞര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞണി െക ടി s/o േതവൻ  െകാളന

ർ േദശത്  െകാളനർ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാൻസി സി എൽ മകള 53

2 േജായസി േജാസഫ മകള 49

3 സീന മാർടിൻ മകള 45

4 ലീന മകള 45

5 സിത സി എൽ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല ഭാര് 72
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ അവകാശികൾ ,  ,  േബാധിപിച അേപക   അഞര വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി എ എ ഭാര് 62

2 ജയ െക െക മകള 43

3 രാജി െക െക മകള 38

4 സൗമ് െക െക മകള 35

5 ശിവപസാദ െക െക മകന 33
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
:എ4-19192/2021 01-10-2021
 
 തശര താലകില   ആറനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനനൻ വി വി s/o വാസ  കാര്ാടക

ര  േദശത്  വടകട്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ടിയാെന അവകാശികൾ , േബാധിപിച അേപക   ആറനാടകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-03-2021 -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. 

 
:എ4-19182/ 2021 01-10-2021
 
 തശര താലകില   വിലവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സശീല  േചറർ  േദശത് മണത വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ടിയാളെട  അവകാശി , േബാധിപിച അേപക   വിലവടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2021  -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. 

 
:എ4-19183/2021 01-10-2021
 
 തശര താലകില   ആറാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല w/o  േകാരൻ   ആറാടപഴ േദശത്

കിയത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി ടിയാളെട  അവകാശികൾ   , , േബാധിപിച അേപക   ആറാടപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല ഭാര് 52

2 അമത ആനന് മകള 26

3 അകയ ആനന് മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത എം വി മകള 59
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 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. 

 
:എ4-19184/2021 01-10-2021
 
  തശര താലകില   ആറാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷൻ s/o കഞികഷൻ

ആറാടപഴ േദശത് െവളിയത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       ടിയാെന അവകാശികൾ , േബാധിപിച അേപക   ആറാടപഴ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2020 -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. 

 
:എ4-19190/ 2021 01-10-2021
 
 തശര താലകില   ആറനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധിനൻ െക വി s/o രഗിണി   ലാലർ

േദശത്  െകാചത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അംബിക , , േബാധിപിച അേപക

ആറനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന  റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന   10-04-2018  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകാരൻ ഭരതാവ 69

2 പസന െക െക മകള 48

3 ശിവദാസൻ െക െക മകന 45

4 പിയ െക െക മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബനകമാർ  വി മകന 41

2 മണികണൻ വി മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബിക ഭാര് 51

2 ുതി െക എസ മകള 23

3 അഖിൽ െക എസ മകന 21
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:എ4-19191/2021 01-10-2021
 
 തശര താലകില   പലഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപി വി വി s/o േവലായധൻ  േചറപഴ

േദശത്  വിലടത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ടിയാെന അവകാശികൾ , , േബാധിപിച അേപക   പലഴി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2021 -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 സതിഭായ െക െക ഭാര് 57

2 ആര് േഗാപി മകള 30

3 ആതിര േഗാപി മകള 27
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
:എ4-19480/2021  01-10-2021
 
 തശര താലകില   പതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി ശിവാനനൻ s/o േവലായധൻ  പതർ

േദശത് കരളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ അവകാശികൾ    േബാധിപിച അേപക   പതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-08-2020-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 ഗിരിജ ഭാര് 63

2 ജാസിൻ ആനന് മകള 40

3 േസാൾവിൻ ആനന് മകന 37
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
No: A4-18036/2021 01-10-2021
 
  Notice is  hereby given to  all  to  whom it  may be concern  that  Diby Jose w/o Jose Davies Maliakal  Chethalens

House,Mission Quarters,Bethel  Line,Thrissur 1,  Chembukkavu 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 Jose

Davies Maliakal Chethalens House,Mission Quarters,Bethel Line,Thrissur 1 who expired on 20-09-2004 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 Jose Davies

Maliakal. 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 Diby Jose Wife 49

2 Harris Jose Son 25

3 Hani Jose Daughter 22
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ F4˛14319/2021. 2021 sk]v‰w-_¿ 18.

20--˛7-˛2021˛se tIcfm Kk-‰v \º¿ 29-˛¬ (hmeyw -X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v
dh\yq kπnsa‚dn hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 36, 37-˛¬ {]kn-≤o-I-cn® ]c-ky-Øn¬ ]tcXs‚
ho´p-t]cv ‘It√cn’ F∂p-≈Xv ‘It√en’ F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿ F4˛15594/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 6.

3--˛8-˛2021˛se tIcfm Kk-‰v \º¿ 31-˛¬  hmeyw -X, ]m¿´v III I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v
dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 5948 -˛¬ {]kn -≤o -I -cn® ]c-ky -Øn¬ Ah-Im -in -I -fpsS
]´n-I-bn¬ {Ia-\-º¿ 3˛s‚ t]cv ‘sh¿Pn≥ sPbv°_v F.’  F∂-Xn\p ]Icw ‘sh¿Pn¬ sPbv°_v F.’
F∂pw {Ia \º¿ 4˛s‚ t]cv ‘enPn≥ sPbv°_v, F.’ F∂Xn\p ]Icw ‘enPn¬ sPbv°_v, F.’
F∂-pw XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
Xr»q¿. Xl-io¬Zm¿.
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
:എ4 -19952/2021 06-10-2021
 
  തശര  താലകില    മരതാകര   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശീധരൻ  S/o  പരേമശ്രൻ

െപരവാങളങര േദശത് കഴപളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടെകതര വിേലജില    േബാധിപിച അേപക   മടെകതര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2000 -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. 

 
:എ4-19778/2021 08-10-2021
 
  തശര താലകില   ഒൂകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിയൻ എം S/o  ശങണി നായർ

തിരവാണികാവ േദശത്  ൈകനികാട്  െതകട്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒൂകര വിേലജിലേബാധിപിച അേപക   ഒൂകര വില

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

 22-02-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീന െക എൻ ഭാര് 60

2 ആര് െക എസ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമാേദവി ഭാര് 57

2 ശീേദവി െക ടി മകള 33

3 ശീകാന് െക ടി മകന 30
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