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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
:എ4-19171/2021 27-09-2021
 
 തശര താലകില   പറനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ എ എൽ  പറനാടകര േദശത

്  അകര  പേട്കൽ  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      ടിയാെന അവകാശികൾ   േബാധിപിച അേപക   പറനാടകര വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2019 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 4-19168/2021 27-09-2021
 
 തശര താലകില   അവിനിേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവി  'അമ w/o ദിവാകരൻ നായർ

വിസയ നഗർ േദശം വടംകറിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      ടിയാളെട  അവകാശികൾ  , , േബാധിപിച അേപക   അവിനിേശരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ4-19165/ 2021 27-09-2021
 
 തശര താലകില   േകാലഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ആർ മേനാഹരൻ s/o വി െക രാമകറപ

്   പവണി േദശത് കടവത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ടിയാെന അവകാശികൾ      , േബാധിപിച അേപക   േകാല ഴി വിേലജ ഓഫീസര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരീസ േതാമസ ഭാര് 50

2 അേഗാസി േതാമസ മകന 29

3 െജലിസ എ ടി മകള 27

4 ടിൽവിയ എ ടി മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹരിനാരായണൻ വി ഡി മകന 45
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മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-2021 -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. 

 
:എ4-19142/2021 27-09-2021
 
 തശര താലകില   കിളനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേഗഷ വി ആർ s/o രാമകഷൻ വി സി

 അതാണി േദശം വടംകളങര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ടിയാെന അവകാശികൾ , േബാധിപിച അേപക   കിളനർ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-09-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ4-19175/2021 27-09-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേമഷ s/o ബാലൻ ടി െക  അേഞരിചിറ

േദശം  ൈതവളപിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ടിയാെന അവകാശികൾ ,  േബാധിപിച അേപക   ഒൂര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 ൈമനറകൾ  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ

റ 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 ഭവാനി എം ഭാര് 64

2 മായ  എം മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിനേമാൾ െക അമ 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിമി എം ടി ഭാര് 35

2 േതജസ സേമഷ മകന 15

3 ആര്സമ മകള 9

4 അേമാലിഗ എസ മകള 6
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:എ4-19177/2021 27-09-2021
 
 തശര താലകില   തശര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വത േജാസഫ w/o Dr െക ജി േജാസഫ

         പങനം േദശത് ചിതാലയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      ടിയാളെട അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   തശര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-06-2021 -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 Dr െക ജി േജാസഫ ഭരതാവ 74

2 ചിത േജാസഫ മകള 46

3 െചറിയാൻ ഡാനി േജാസഫ മകന 35

11340 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-19656/2021 05-10-2021
 
 തശര താലകില   പതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ ഫിലിപ് S/o പി െജ ഫിലിപ്  െവടകാട

്  േദശത്  പവേതട്  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി േബാധിപിച അേപക   പകാരം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനരമാർ

 താെഴയള   ലിസില  കമനമര  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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷനി േജാസ ഭാര് 44

2 റിയ േജാസ മകള 17

3 അലൻ േജാസ മകന 14
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-19166/ 2021 01-10-2021
 
 തശര താലകില   അടാട് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ എ െക s/o െകാച , അടാട് േദശത

് അയഞിറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അടാട്  വിേലജില    , , േബാധിപിച അേപക   അടാട് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-2005 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4-19364/2021 01-10-2021
 
 തശര താലകില   തശര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനപരത് പിഷാരത് െചനാമര പിഷാേരാട

ി s/o ടി എം വാസേദവൻ നമതിരി  ആനയത് പിഷാരം വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തശര വിേലജില    , , േബാധിപിച അേപക   തശര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-

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. 

 
നമര:എ4 -19362 / 2021 01-10-2021
 
 തശര താലകില   നടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ എൻ രാമകഷൻ s/o നാരായണൻ ,

ഇരവിമംഗലം  േദശത്  ഇരവിമംഗലത  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടതറ വിേലജില    , , േബാധിപിച അേപക   നടതറ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി എൻ എ ഭാര് 68

2 രാേജഷ മകന 46

3 രാഖി എ ബി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഭദ എ ഭാര് 77

2 സധീർ ആനായത് മകന 54
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വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-02-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4-19363/ 2021 01-10-2021
 
 തശര താലകില   തശര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ധനലകി w/o ഷൺമഖം െക ഡി  പങനം

േദശത് കണകാടപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തശര വിേലജില    , േബാധിപിച അേപക   തശര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2020  -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:എ4-19361/ 2021 01-10-2021
 
 തശര താലകില   പലഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിർമല അനിതൻ w/o അനിതൻ എ െക  പലഴ

ി  േദശത്  അരീകൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പലഴി വിേലജില   , േബാധിപിച അേപക   പലഴി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-08-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ

റ 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 എം ജി ലീല ഭാര് 82

2 നനകമാർ ഇ ആർ മകന 57

3 ജയകമാർ ഇ ആർ മകന 54

4 രമാേദവി ഇ ആർ മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സന് െക എസ മകള 36

2 സൗമ് ഹരീഷ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിതൻ എ െക ഭരതാവ 47

2 അഖില എ എ മകള 20
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നമര:എ 4-19358/ 2021 01-10-2021
 
 തശര താലകില   േപരാമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   േജാണി െക എൽ s/o ലാസർ , മണ

ർ  േദശത്  കണനായൽ  കാഞിരപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േപരാമംഗലം  വിേലജില    േബാധിപിച  അേപക

േപരാമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന   11-03-2021  -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:എ 4-19352 / 2021 01-10-2021
 
  തശര താലകില   േപരാമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരൻ ഇ ആർ s/o  രാവണി

േപരാമംഗലം േദശത് ഇരമെനൂർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനാ

യി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരാമംഗലം വിേലജില    , േബാധിപിച അേപക   േപരാമംഗലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-

06-2004 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4-19351/ 2021 01-10-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിജ സി പി s/o േപാൾ , അേഞരി േദശ

ത് ചങത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഒൂര വിേലജില   , േബാധിപിച അേപക   ഒൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

3 ആകാശ കഷ എ എ മകന 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാവറി േജാണി ഭാര് 64

2 െജറി േജാണി മകന 44

3 േജാഫി െക േജാൺ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവി എം ഭാര് 75

2 വനജ ഇ െക മകള 50

3 സേരഷകമാർ ഇ െക മകന 48

4 ലിഷ മകള 46

5 സലീഷമാർ ഇ െക മകന 44
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വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4-19350/ 2021 01-10-2021
 
 തശര താലകില   കിളനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈഷനി വി w/o ബാബ പി െജ  എം ജി

കാവ  േദശത്  അനഗഹ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിളനർ  വിേലജില    , േബാധിപിച അേപക  കിളനർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-02-2021 -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 സബിത ബിജ ഭാര് 39

2 ജിൻസ ബിജ മകന 19

3 ജിസി സി ബി മകള 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഡാ .പി െജ ബാബ ഭരതാവ 61

2 അമത ബാബ മകള 27

3 അഖില ബാബ മകള 23
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4-19349/ 2021 01-10-2021
 
  തശര താലകില   അഞര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി  സി  േജാർജ്  s/o  ചാകണി

ആണപറമ് േദശത് ചിറിലപിളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അഞര വിേലജില   , േബാധിപിച അേപക   അഞര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-10-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4-19348/ 2021 01-10-2021
 
  തശര താലകില   പറനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി െക േജാസ s/o കഞിപാവ

പറനാടകര േദശത് ചാലയൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറനാടകര വിേലജില   , , േബാധിപിച അേപക   പറനാടകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-04-2016 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ ൪-19339/ 2021 01-10-2021
 
 തശര താലകില   തശര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉഷ രാധാകഷൻ w/o രാധാകഷൻ ഉണി െക

േമേനാൻ , േകാടപറം േറാഡ േദശത് ഉഷ വിഹാർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തശര വിേലജില   , േബാധിപിച അേപക   തശര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീന േജാർജ ഭാര് 54

2 ലിജിയ േജാർജ മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജയസൺ േജാസ സി മകന 51

2 െജസിൻ േജാസ സി മകന 48

3 െജയിൻ േജാസ സി മകന 45
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31-05-2021 -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. 

 
നമര:എ 4-19354 / 2021 01-10-2021
 
  തശര  താലകില   േപരാമംഗലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പഭാകരൻ s/o  േവലായധൻ

േപരാമംഗലം േദശത് കണരത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരാമംഗലം വിേലജില   , , േബാധിപിച അേപക   േപരാമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4-19583/ 2021 01-10-2021
 
 തശര താലകില   േകാടനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരിജ െക െക  േകാടനർ േദശത

് കണായി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടനര വിേലജില    , േബാധിപിച അേപക   േകാടനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-08-2021  -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 േറാഷനി േമേനാൻ മകള 33

2 രാധിക േമേനാൻ മകള 27

3 േരാഹിത കഷനണി എൻ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങ ഭാര് 76

2 ഗിരിജൻ മകന 57

3 ഷാജൻ മകന 54

4 ഷാജി മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക വി സിദാർതൻ ഭരതാവ 59

2 െക എസ സിഗിൻ മകന 27

3 െക എസ സിഗിന മകള 26
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നമര:എ 4-17706 / 2021 01-10-2021
 
 തശര താലകില   െചമകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമഴസി മാണി w/o എ പി മാണി  ഈസ

് േഫാർട് േദശത് അകരപറി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചമകാവ വിേലജില   , േബാധിപിച അേപക   െചമകാവ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2020 -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:എ 4-19193/ 2021 01-10-2021
 
 തശര താലകില  അരണാടകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപാൾ െക എഫ s/o ഫാൻസീസ ക

െ  എം   അരണാടകര  േദശത്  ൈകതേകാട്  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരണാടകര  വിേലജില   ,  ,  േബാധിപിച അേപക

അരണാടകര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന     22-07-2020 -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 ലീൻ േമരി േജാൺ മകള 44

2 േറാേസരി മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമഗി േപാൾ ഭാര് 60

2 അരൺ േപാൾ െക മകന 38

3 അജയ േപാൾ െക മകന 31
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NOTICE

 
നമര:എ4-25385/2021 13-10-2021
 
 തശര താലകില   ഊരകം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിൽ കമാർ എ ആർ s/o എ സി രാമൻ

പനംകളം േദശത് അതികാവിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ  അവകാശികൾ  േ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:എ4-19655/2021 13-10-2021
 
 തശര താലകില   പറകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി ബി വിജയൻ s/o വിജയൻ  അരിമർ

േദശത്  ചളിപ  റമിൽ 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   20-05-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ

റ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്

30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല

മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-19760/2021 13-10-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ പി െക s/o കഷൻകടി  ഒല

്ലകര േദശത്  പലാനിപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഹമലത ഭാര് 50

2 ഗായതി മകള 25

3 ഗൗതമി മകള 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത വിജയൻ അമ 72

2 വിനീത െക വി ഭാര് 41

3 ൈവഷവി സി എസ മകള 15
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   ഒൂകര വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2021-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന ഭാര് 48

2 ൈവഷ മകള 25

3 കഷ മകള 23

4 സേരാജിനി അമ 74
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4 -19641/ 2021 13-10-2021
 
 തശര താലകില   പഴയൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ പി െക s/o കഞ എഴതചൻ

മതവറ േദശത് പലികാടവളപിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േബാധിപിച അേപക   പഴയൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-04-2014 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 -19640/ 2021 13-10-2021
 
 തശര താലകില   പറനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ s/o വി എസ ശങരൻകടി

പറനാടകര  േദശത്   വടേകപരയകൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബാധിപിച അേപക   പറനാടകാര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-11-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 -19636/ 2021 13-10-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഡവീസ എം ഡി s/o േദവസി  പഴമക് േദശ

ത് മളങൻ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േബാധിപിച അേപക   ഒൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമകമാരി െക ആർ ഭാര് 60

2 വിന പി ആർ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനിക എം െക ഭാര് 56

2 േപമലത വി ബി മകള 40

3 േഹമലത വി ബി മകള 38
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അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4 -19635/2021 13-10-2021
 
 തശര താലകില   െവളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപാൾസൺ s/o േദവസി   കനതങാടി

േദശത്  തേലാകാരൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി േബാധിപിച അേപക   െവളതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-11-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-19750/2021 13-10-2021
 
 തശര താലകില   കണിമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാധരൻ ടി ആർ s/o രാമൻ  െനടപ

ഴ  േദശത്  തയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി, േബാധിപിച അേപക   കണിമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-11-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4-19751/2021 13-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െടസി ഭാര് 49

2 െമറിൻ േഡവീസ മകള 27

3 െലറിൻ  േഡവീസ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി പി െജ ഭാര് 63

2 െലനിൻ േപാൾസൺ മകന 44

3 ലീബ ടി പി മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന ടി ജി മകള 51

2 ബിജ ടി ജി മകന 48
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  തശര താലകില   ഒൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാസമിൻ േജാഷി  w/o  േജാഷി  ആൻ

ൂസ   അേഞരി  േദശത്  പാേതാടതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി േബാധിപിച അേപക   ഒൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-08-2014  -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:എ4-19744/2021 13-10-2021
 
  തശര താലകില  കിളനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അൽേഫാൺസ w/o  േതാമസ

അതാണി േദശത് പടതല വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േബാധിപിച അേപക   കിളനർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-01-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4 -19746/2021 13-10-2021
 
 തശര താലകില   വിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ െക ടി s/o േതാമസ െക  പി

പാടകാട േദശത് കലറയൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േബാധിപിച അേപക   വിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാഷി ആൻൂസ ഭരതാവ 57

2 അലീമ േജാഷി മകള 27

3 ആഷിക് ആൻൂ േജാഷി മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടിഷ േതാമസ മകള 39

2 ടീന േതാമസ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാജി േതാമസ ഭാര് 54

11354 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:എ4-21215/2018  13-10-2021
 
 തശര താലകില   ചിയാരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ എ ഇബാഹിംകടി s/o അടിമ കഞ

ഹാജി   കരിയചിറ  േദശത്  ഞാറകാടിൽ  ബിസമില  മൻസിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േബാധിപിച അേപക   ചിയാരം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

01-2018  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

2 ജിതിൻ േതാമസ മകന 34

3 ജിനി േതാമസ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീനത് ഇബാഹിം ഭാര് 57

2 റസിൽ ഇബാഹിം മകന 35

3 നിസിൽ ഇബാഹിം മകന 31

4 സനം ഇബാഹിം മകള 28
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Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-19758/2021 13-10-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാറ പി എ @ സാറ േഡവീസw/o േഡവീ

സ    െനലികന് േദശത് ചിറയത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെടഅവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   ഒൂകര വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2021-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:എ4-19858/2021 13-10-2021
 
 തശര താലകില   കിളനർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജായ s/o മാതയ  പമല േദശത് ഇരപ

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   കിളനർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    29-12-2019-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:എ4-19764/2021 13-10-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആൻ്റണി അറകൽ s/o േതാമസ അറക

്കൽ  മാടകതറ േദശത് അറയൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   ഒൂകര വിേലജ ഓഫീസര

  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-04-2021-

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാളി േജാസഫ മകള 57

2 ആേനാ സി േഡവീസ മകന 55

3 െജയസൻ സി േഡവീസ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല @ േതസ് ഭാര് 72

2 ബിജ മകന 47

11356 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



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:എ4-19766/2021 13-10-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി എ േദവസി s/o അേനാണി  TC No.17

/174 േതവർ മഠം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   ഒൂകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-07-2018-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:എ4-19767/2021 13-10-2021
 
  തശര താലകില   ഒൂകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈമകിൾ വിൽസൺ s/o  ൈമകിൾ

പറവടാനി േദശത് എടപാറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   ഒൂകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമഗി ആൻ്റണി ഭാര് 71

2 േതാമസ ആൻ്റണി അറകൽ മകന 47

3 േറാസേമരി ആൻ്റണി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി ഡി ജാൻസി മകള 62

2 ടി ഡി രാജൻ മകന 60

3 ബിജ േതവർമഠം മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫീന വിൽസൺ ഭാര് 58

2 വിനീഷ വിൽസൺ മകന 31
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-19148/2021 13-10-2021
 
 തശര താലകില   എടകനി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എൽ ആേനാ s/o േലാനപൻ  ഒല

്ലർ  േദശത്  ചാേകരി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക  എടകനി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2010-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-19638/2021 13-10-2021
 
 തശര താലകില   കർകേഞരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി വി സത്പാലൻ s/o കഷനാശൻ

കർകേഞരി  േദശത്  ഇനേലഖ  TC  39/2640  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക

കർകേഞരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    20-08-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-19773/2021 13-10-2021
 
 തശര താലകില   കറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം രാമകഷൻ s/o എം രാമൻേമേനാൻ  കറ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െകാചേമരി ഭാര് 65

2 ഷിേജാ മകന 42

3 സിത മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര െക എ ഭാര് 83

2 രാജീവ കമാർ സത്പാലൻ മകന 61

3 രാജേമാഹൻ സത്പാലൻ മകന 59

4 വസന് എസ മകന 57
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ർ  േദശത്  സാമിയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   കറര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവയാനി ഭാര് 77

2 ജയശീ മകള 56

3 വിേനാദ സി മകന 51
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