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Thrissur District

 
Talappilly Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 7 -511/ 2021 18-10-2021
 
 തലപിളി താലകില   െകാണാഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻകടി എൻ  പതായപ

ര െനാടിയത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാണാഴി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയലക്മി വി െക , വീടിൽ കടമാട് വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 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 വിജയലക്മി വി െക ഭാര് 69

2 അഭിലാഷ വി െക മകന 35

3 അജീഷ വി െക മകന 34
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Thrissur District

 
Talappilly Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി7-8117/2021 12-10-2021
 
 തലപിളി താലകില   വരവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മനകൽപടി പഷരൻ  മനകൽപടി വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വരവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േദവകി , മനകൽപടി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വരവര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-03-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ  പിതാവ  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:ബി7-7710/2021 11-10-2021
 
 തലപിളി താലകില   ആറർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസകരൻ പി ആർ  പാമനാൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആറർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അേശാക കമാർ , പാമനാൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ആറർ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-

08-2021  -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 േദവകി ഭാര് 48

2 വിനീഷ മകള 27

3 മനീഷ മകള 25

4 അനീഷ മകള 24

5 അമിണി മാതാവ 97

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലാകി ഭാര് 82

2 വതല മകള 62

3 പഷരാജൻ മകന 56

4 രമാേദവി മകള 54

5 അജിത മകള 53
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നമര:ബി7-5397/2021 11-10-2021
 
 തലപിളി താലകില   വടകാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാടമി െക എം, മാധവി സി ഒ

അരിയാരത് വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വടകാേഞരി വിേലജില   പേരതരെട  മകന ഷാബ എ എം , അരിയാരത് വീടിൽ , േബാധിപിച

അേപക   വടകാേഞരി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ  യഥാകമം   19-5-2013,  30-9-2020-ലം   മരണെപടതായം  പേരതരെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില  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:ബി7-8116/2021 12-10-2021
 
 തലപിളി താലകില   തിരവിലവമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിേനായ െക പി  കണകാടി

ൽ േകാളനി വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരവിലവമല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബീന ബിേനായ  , കണകാടിൽ േകാളനി വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   തിരവിലവമല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    05-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  പിതാവ 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:ബി7-8485/2021 18-10-2021
 
 തലപിളി താലകില   എങകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലികപീടികയിൽ അബൾ ഖാദർ

6 അേശാക കമാർ മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഹമലത  എ എം മകള 54

2 ലതിക എ എം മകള 53

3 ഷാജ  എ എം മകന 49

4 ഷാബ എ എം മകന 47

5 ഗീത എ എം മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീന ബിേനായ ഭാര് 36

2 മീര ഭജൻ ബിേനായ മകള 14

3 മിഥൻ ബിേനായ മകന 12

4 പതാവതി മാതാവ 76
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എ എം  ആലികപീടികയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എങകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഹറ , ആലികപീടികയിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  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:ബി7-8164/2021 13-10-2021
 
  തലപിളി താലകില   വടേകതറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമകഷൻ  വീടികൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വടേകതറ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലകികടി , വീടികൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വടേകതറ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

11-2020  -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:ബി7-8120/2021 12-10-2021
 
 തലപിളി താലകില   പുര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബഹണ്ൻ െക െക  കിഴേക മഠം

പടി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പുര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സതി , കിഴേക മഠം പടി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പല

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

ടിയാന    23-05-2019  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറ അബൾഖാദർ ഭാര് 62

2 േരഷന മകള 40

3 െറയിൻ മകന 37

4 െറജമിൻ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകികടി ഭാര് 68

2 പിയ രേമഷ മകള 39

3 കമാരി മകള 37

4 നളിനി ആർ മകള 34
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി7-5985/2021 12-10-2021
 
 തലപിളി താലകില   മീണാ ലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ എം മത  രാമനത് വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മീണാലര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷമീം , രാമനത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മീണാലര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-12-2020 -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 സതി ഭാര് 43

2 സധി മകന 21

3 സമി മകള 19

4 സജി മകള 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷമീം ഭാര് 50

2 തസനീം മകള 31
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Thrissur District

 
Talappilly Taluk

 
NOTICE

 
No: B7-2466/2021 13-10-2021
 
  Notice is  hereby given to all  to  whom it  may be concern that  K V Saseendran  Konnanath Vadakethil  House ,

Cheruthuruthi 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 Dakshayani Amma Konnanath Vadakethil House  who

expired on 24-01-2021 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 Dakshayani Amma. 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 , 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: B7-8275/2021 13-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Shanty C A  Chiriyankandath House , Chittanda 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 Rajan C V Chiriyankandath House  who expired on 31-05-2021 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 Rajan C V.

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: B7-5750/2021 13-10-2021

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

1 K V Saseendran Son 62

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

1 Shanty C A Wife 35

2 Alita C R Daughter 13

3 Amal Antony Son 11
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 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Alice Koomullil House, Elanadu 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 Binu Mathew Koomullil House who expired on 09-06-2021 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 Binu Mathew. 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: B7-7918/2021 13-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Indu P R Palasserimana House residing at Kavanoor Villag

e Eranad Taluk ,has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before Various Purposes in respect of the

legal  heirs of late Vimala O Panayil Pazhoor mana Panamana who expired on 13-12-2019 Enquiry conducted through the

Village Officer Cheruthuruthi Village, Talappilly Taluk of Thrissur District 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 Vimala O. 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 Alice T P Wife 39

2 Adina Binu Daughter 10

3 Adolf Basil Binu Son 8

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

1 Anilkumar P R Son 50

2 Indu P R Daughter 48
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3 ^anX, sI. Fw. ,,   31 ”
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“ 1 sFj Imknw `mcy 51

2 sjanX, sI. Fw. aIƒ 35

3 ^anX, sI. Fw. ,,   31 ”
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Thrissur District

 
Talappilly Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി7-7853/2021 01-10-2021
 
 തലപിളി താലകില   െകാണാഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വീടിൽ കഴിയിൽ രാധാകഷൻ വി െക

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന സതീഷ േബാധിപിച അേപക   െകാണാഴി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2013-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. 

 
നമര:ബി7-7916/2021 29-09-2021
 
 തലപിളി താലകില   വടേകതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അചാടപടി േകാളനി മണികണൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ േബാധിപിച അേപക   വടേകതറ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-06-2020-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. 

 
നമര:ബി7-7787/2021 01-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകികടി അമ അമ 90

2 സതീഷ മകന 36

3 സ്പ    മരിച മകൻ രതീഷിെൻറ മകെന ഭാര് 35

4 തഷ   മരിച മകൻ രതീഷിെൻറ പൗതി 14

5 തീർത    മരിച മകൻ രതീഷിെൻറ പൗതി 5

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ടി െക ഭാര് 46

2 മനീഷ എം എ മകന 26

3 മിനീഷ എം എ മകന 23

4 മേഹഷ എം എ മകന 21
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 തലപിളി താലകില   മണതിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിരി വീടിൽ േതസ് വി െക

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന സണി േതാമസ േബാധിപിച അേപക   മണതിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2020-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:ബി7-7917/2021 07-10-2021
 
 തലപിളി താലകില   െചറതരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാമള എം  പാവർതല വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന രാേകഷ േബാധിപിച അേപക   െചറതരതി 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. 

 
നമര:ബി7-8276/2021 12-10-2021
 
  തലപിളി താലകില   ചിറണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ സി ആർ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന

േപമദാസ സി എസ ചങംകഴി വീടിൽ േബാധിപിച അേപക   ചിറണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2020-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസൈഫൻ േജാസഫ മകള 74

2 വിൻസൻ്റ േതാമസ മകന 72

3 േലാറൻസ േതാമസ മകന 70

4 സണി േതാമസ മകന 68

5 േഗാഡ വിൻ േതാമസ മകന 66

6 െബനഡിക് േതാമസ മകന 64

7 ജാൻസി േതാമസ മകള 62

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേകഷ പി ആർ മകന 24

2 രേമഷ പി ആർ മകന 21
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമതി പി െക ഭാര് 68

2 േപമദാസ സി എസ മകന 49

3 അനിത സി എസ മകള 48

4 മണികണൻ സി എസ മകന 46

5 സനിത സി എസ മകള 43
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