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NOTICE

 
നമര:ബി7-8634/ 2021 18-10-2021
 
 തലപിളി താലകില   തിരവില്ാമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനമതിയമ  കാഞളി വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന രതപഭ കാഞളി വീടിൽ േബാധിപിച അേപക    തിരവില്ാമല  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   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:ബി7-8274/2021 18-10-2021
 
 തലപിളി താലകില   ൈപങളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസാദ ടി പി  താനിേശരി വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ധന് താനിേശരി വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   ൈപങളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2020-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:ബി7-8487/2021 18-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതപഭ െക എം മകന 68

2 പഷവലി െക എം മകള 66

3 സഭാഷിണി െക എം മകള 65

4 രവി െക എം മകന 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ധന് ഭാര് 45

2 േപംപസാദ മകന 24

3 പജ പസാദ മകള 21

4 പഭാകരൻ പിതാവ 83

5 ജാനകി മാതാവ 73
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 തലപിളി താലകില   വടകാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതീേദവി  കരവീടിൽ  വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

സജീൽ ഇ ജി , ഇരമെനൂർ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വടകാേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവക

ാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    04-09-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി7-8169/2021 18-10-2021
 
 തലപിളി താലകില   പാമാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ പതാവതി അമ  കണത് വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന ശങരനാരായണൻ  കണത് ഗംഗ നിവാസ വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   പാമാടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 08-06-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  മാതാപിതാകൾ  ജീവിചിരിപില  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:ബി7-8705/ 2021 18-10-2021
 
 തലപിളി താലകില   വടകാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിവാകരൻ  ചങരത് ൈമതി വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

  പേരതനെറ ഭാര് വിമല പി  ൈമതി വീടിൽ േബാധിപിച അേപക   വടകാേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    26-09-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   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 പതാവതി െക ആർ സേഹാദരി 71

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗംഗാേദവി മകള 66

2 സജാത മകള 55

3 ശങരനാരായണൻ മകന 52
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നമര:ബി7-8711/2021 20-10-2021
 
 തലപിളി താലകില   േചലേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിത ആർ  മടാചിയിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകള ശീകടി എം സി  മടാചിയിൽ വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക  േചലേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ   നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ                      25-09-

2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപണ്  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:ബി7-8118/2021 12-10-2021
 
 തലപിളി താലകില   കണിയാരേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞൻ  കണപറമ് േകാളനി

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് പാഞാലി കണപറമ് േകാളനി  വീടിൽ േബാധിപിച അേപക   കണിയാരേകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    16-12-2019-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില    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 പി വിമല ഭാര് 80

2 മഞ ദിവാകരൻ പി മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകടി എം സി മകള 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാഞാലി ഭാര് 65

2 തങമ മകള 46

3 രാധ രേമഷ മകള 43

4 ശാന മകള 40

5 വിജയൻ മകന 39

6 രാജ െക മകന 32
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Thrissur District

 
Talappilly Taluk

 
NOTICE

 
No: B7-8484/2021 18-10-2021
 
 Notice is hereby given to all  to whom it may be concern that Muhammed R A  Noormanzil  House , Attur Village,

Talappilly 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 Mariyumma T P  Noormanzil House  who expired on 22-07-2021 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

Mariyumma T P . 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 ,

Talappilly 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: B7-8170/2021 18-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Geetha  Koodiyedath House , Pilakkad Village, Talappilly

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 Vijayan T P  Koodiyedath House  who expired on 06-07-2021 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 Vijayan T P . 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 , Talappilly 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 Muhammed R A Husband 85

2 Nadeera R M Daughter 57

3 Noushad R M Son 56

4 Noorjahan Sulaiman Daughter 52

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

1 Geetha Vijayan Wife 61

2 Vishnu K Son 26
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No: B7-8704/2021 18-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sunil P  Sarovaram House , Pazhayannur Village, Talappill

y 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 Janaky P  Vrindavan House  who expired on 03-08-2021 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 Janaky P . 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 , Talappilly 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: B7-8165/2021 18-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Rajani V K  Vilakkathala House , Attur Village, Talappilly

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 Manikandan V K  Vilakkathala House 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 Manikandan V K .

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 , Talappilly 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: B7-8703/2021 18-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Rugmani P  Gokulam House , Thiruvilwamala Village,

Talappilly Taluk of Thrissur District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before Various Purpose

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

1 Sujatha P Nair Daughter 58

2 Suresh P Son 56

3 Sunil P Son 55

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

1 Rajani V K Wife 47

2 Krishnaj V M Son 27

3 Keerthana V M Daughter 21
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in respect of the legal  heirs of late Venugopalan C Gokulam House  who expired on 07-09-2021 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 Venugopalan C.

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 , Talappilly 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 Rugmani P Wife 65

2 Premalatha C V Daughter 42

3 Praveena C V Daughter 38
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Thrissur District

 
Talappilly Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 7 -8778/ 2021 28-10-2021
 
 തലപിളി താലകില   കണിയാരേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക സരസ്തി  കീർതിയി

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കണിയാരേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള ഉഷാ േമേനാൻ , കീർതിയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച

അേപക   കണിയാരേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 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 രാഘവേമേനാൻ എം ഭരതാവ 88

2 ഉഷാ േമേനാൻ െക മകള 50
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Thrissur District

 
Talappilly Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി7-8710/2021 20-10-2021
 
 തലപിളി താലകില   മണതിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ നായർ  വിലടത് വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകള പതിനി  വിലടത് വീടിൽ, േബാധിപിച അേപക   മണതിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-08-1997  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   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:ബി7-8779/2021 28-10-2021
 
 തലപിളി താലകില   െവങാെനൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകികടി ഇ  ഈചാരത് വീ

ട   എനവരെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന കഷദാസ ഇ ഈചാരത് വീട േബാധിപിച അേപക   െവങാെനൂർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    30-07-2019  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   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:ബി7-8777/2021 28-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി മകള 72

2 പതിനി െക മകള 69

3 ബാലകഷൻ മകന 67

4 നളിനി െക മകള 62

5 ലളിത വി മകള 59

6 വിജയലകി െക മകള 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇ കഷദാസ മകന 54

2 ഇ ജയശങർ മകന 49
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  തലപിളി  താലകില   പാമാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇനിര  േദവി   െകാളതർ വീട

എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകള സസിത  െകാളതർ വീട  േബാധിപിച അേപക   പാമാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   30-03-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: B7-8707/2021 20-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Jayan C  Chanthanath Krishna House, Thiruvilwamala

Village, Talappilly Taluk of Thrissur District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before Varous

Purposes in respect of the legal  heirs of late Devi C  Chanthanath House who expired on 12-09-2021 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 Devi C . 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 , Talappilly within 30 days from the

date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be

considered. 

 
SCHEDULE

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സസിത രാജീവ നായർ മകള 38

2 െക േദവദാസൻ ഭരതാവ 74

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

1 Sobha C Daughter 53

2 jAYAN C Son 48

3 Mohan C Son 46
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Thrissur District

 
Talappilly Taluk

 
NOTICE

 
നമര:9100/2021 12-11-2021
 
 തലപിളി താലകില   വടേകതറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി  ,കാഞര  വീടിൽ ,

ചീരകഴി,  വടേകതറ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േകാടതി    ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വടേകതറ വിേലജില   പേരതയെട മകന രാമകഷൻ , കാഞര  വീടിൽ ,

ചീരകഴി, വടേകതറ , േബാധിപിച അേപക   വടേകതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    22-12-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ, ഭർതാവ

എനിവർ  മരണെപട . 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:ബി.7 9406/2021 17-11-2021
 
 തലപിളി താലകില   എങകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണിയപൻ,േകാർമാത്,എങകാട

680589  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എങകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനകമാരി.,േകാർമാത്,എങകാട 680589, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  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 രകണി േദവി. െക മകള 57

2 മരളീകഷൻ. െക. മകന 56

3 രാമകഷൻ െക മകന 53

4 വിമല മകള 50

5  മണികണൻ െക മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി.െക. ഭാര് 75

2 അനിത മാധവൻകടിനായർ മകള 49

3 ആശ െക നായർ മകള 47

4 അജിതകമാർ െക മകന 45
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നമര:ബി.7 9524/2021 17-11-2021
 
  തലപിളി താലകില   പാർളികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജീവ വി  വി  വാലിപറമിൽ,

പാർളികാട-680623 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പാർളികാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  േരഷ െക യ,  വാലിപറമിൽ,  പാർളികാട-680623,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപണ്   ൈ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. 

 
No: B7-9853 / 2021 18-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Kanthi K N Kottapulikkal, Varavoor-680585, Varavur Village

, Talappilly Taluk of Thrissur District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before Indian

Embassy in respect of the legal  heirs of late Pradeep kottapulikkal Prabhakaran Kottapulikkal , Varavoor-680585 who

expired on 08-10-2021 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the

legal heirs of the said late Pradeep kottapulikkal Prabhakaran. that it is proposed to issue a legal heirship certificate

according to this to the applicant . Father not alive. Minor(s) is/are under the protection of Sl.No 2 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 , Talappilly within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated

applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരഷ െക യ ഭാര് 29

2 േശാഭന പി െക മാതാവ 63

3 അഭിനവ വി ആർ മകന 05

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

1 Arundhathy A A Mother 72

2 KANTHI.K.N. Wife 43

3 ADITYADEV.K.P Son 14
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ _n7˛6494/2021. 2021 \hw_¿ 2.

14˛9˛2021˛se 36-˛mw \º¿ tIcf Kk‰n¬ (hm-eyw- X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v

dh\yq hn`m-K-Øn¬ 7500-˛mw \º¿ t]Pn¬ {Ia \º¿ (5) Bbn ]c-ky-s∏Sp-Øn-bn-´p≈ ta¬

\º¿ ]c-ky-Øn¬ Enquiry conducted through Village Officer “ Thalassery” F∂Xv Village Officer
“Painkulam”  F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H-∏v)

Xe-∏n-≈n. Xl-io¬Zm¿.

13628 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2021


		2021-11-21T07:05:29+0530
	Salim A




