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Thrissur District

 
Talappilly Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B-7-9101/2021 12-11-2021
 
 തലപിളി താലകില   മളളർകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   പരേഷാതമൻ  ചീനികൽ മളളർക

ര 680583  എനയാളെട   അവകാശികൾക്     ബാങ്   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മളളർകര വിേലജില   പേരതനെറ മകള  ജീഷ., ചീനികൽ,മളളർകര -680583, േബാധിപിച അേപക

 മളളർകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ മരണെപടതാണ   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: B 7-9102/2021 12-11-2021
 
 Notice is hereby given to all  to whom it may be concern that VIJAYAKUMARI Edappadath, Thonnurkara, 680586,

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

before Bank in respect of the legal  heirs of late  RAMACHANDRAN E  Edappadath, Thonnurkara, 680586 who expired on

25-08-2021 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  RAMACHANDRAN E . that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

applicant . Parents are not alive. 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 േപമമലിക ഭാര് 62

2 ജിഷ മകള 44

3 ജീഷ. മകള 37

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

1 VIJAYAKUMARI Wife 65

2 RAGHAVAN Son 44

3 RAJAN Son 41

4 RAJALAKSHMI Daughter 38

30th November 2021Revenue Department14689
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നമര:B7-9142 / 2021 15-11-2021
 
  തലപിളി താലകില   കണിയാരേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമസനരൻ .ടി.െക.,

താനിേശരി   വീട  ,കണിയാർേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   സബടഷറി   ഓഫീസിെല    ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണിയാരേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അമിളി െക

  ,   താനിേശരി   വീട,  കണിയാർേകാട,  േബാധിപിച അേപക   കണിയാരേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-03-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

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:B7-9143 / 2021 15-11-2021
 
  തലപിളി  താലകില   െചറതരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമാഹമദ കാസിം  ആളർ

ആർേകഡ, െചറതരതി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഫാമിലി െപൻഷെന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറതരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സയിദ അബൾ ഹകിം .എ.െക, ആളർ

ആർേകഡ, െചറതരതി , േബാധിപിച അേപക   െചറതരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B7-9144 / 2021 15-11-2021
 
 തലപിളി താലകില   എങകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധമ .വി  രാധാമനിരം,എങകാട-

680589  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിെല   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എങകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന സേരഷബാബ.വി.ആർ, രാധാമനിരം,എങകാട-680589,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   08-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിളി െക ഭാര് 51

2 മിഥൻ .ടി.എസ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീനത്.െക.യ. ഭാര് 66

2 നജമ .എ.െക മകള 47

3 സയിദ അബൾ ഹകിം .എ.െക മകന 44

4 സയിദ െമാഹമദ ഇസയിൽ .എ.െക മകന 43
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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:B7-9145 / 2021 15-11-2021
 
  തലപിളി  താലകില   േദശമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ  താഴേതതിൽ ,

േദശമംഗലം679532  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േറഷൻകട  ൈലസൻസ  പതകന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േദശമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മകന അബൾ മജീദ,

താഴേതതിൽ , േദശമംഗലം679532 , േബാധിപിച അേപക   േദശമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   30-09-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: B7-9833 / 2021 18-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Lalitha V N  Kulangaravalappil, Thekkumkara.680589,

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

before bank  in respect of the legal  heirs of late Parameswaran K N  Kulangaravalappil, Thekkumkara.680589 who expired

on 20-01-2018 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 Parameswaran K N . that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

applicant . Parents are not alive. 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 സേരഷബാബ.വി.ആർ മകന 62

2 സജാത.വി.ആർ മകള 55

3 സപഭ വി.ആർ. മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നബീസ മകള 57

2 വീരാൻ മകന 55

3 സൈലഖ മകള 53

4 അബൾ മജീദ മകന 51

5 റഷീദ മകള 45

6 അബൾ ലതീഫ മകന 42

30th November 2021Revenue Department14691
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നമര:B7-9852 / 2021 18-11-2021
 
 തലപിളി താലകില   എങകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ പി െക പാറപറമിൽ,

മാരാതകന് 680589 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എങകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈശലജ എ എൻ, പാറപറമിൽ, മാരാതകന് 680589

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021 -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. 

 
നമര:B7-9871 / 2021 18-11-2021
 
 തലപിളി താലകില   കരമത വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞ ഇ െക ഇരവിമംഗലത് കരമത

680589  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരമത വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാന പി എസ, ഇരവിമംഗലത് കരമത 680589, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2021  -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. 

 

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

1 LALITHA V N Wife 67

2 ANUPRASAD K  P Son 36

3 SIVAPRIYA K P Daughter 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈശലജ എ എൻ ഭാര് 59

2 അനിഷ പി എൻ മകള 37

3 േമാനിഷ പി എൻ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന പി എസ ഭാര് 63

2 രേമഷ ഇ എം മകന 43

3 രജനി ഇ എം മകള 35

4 രതീഷ ഇ എം മകന 34

5 സനീഷ ഇ എം മകന 28
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നമര:B7-9942 / 2021 18-11-2021
 
 തലപിളി താലകില   മായനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജകമാരൻ െക, കനത് പറമിൽ,

മായനർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മായനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയലകി , കനത് പറമിൽ, മായനർ  , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-05-2021  -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 വിജയലകി ഭാര് 54

2 വിപിൻ രാജ െക മകന 28

3 സബിൻരാജ െക മകന 26
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Thrissur District

 
Talappilly Taluk

 
NOTICE

 
No: B7-8723/2021 02-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Laly Sunny Mundumoozhikkara House, Pulakode 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 Sunny Mundumoozhikkara House who expired on 08-07-2021 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 Sunny. 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: B7-7423/2021 08-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Smt  Chandrika, Manappy House, Puthuruthi 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 Arjun Munappy Thankappan, Munappy House who expired on 20-05-2021 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 Arjun

Munappy Thankappan,. 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 Laly Sunny Wife 46

2 Salin Sunny Son 24

3 Salvin Sunny Son 16

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

1 Chandrika T. K. Mother 70

2 Arathi A. A. Wife 32
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ _n7˛5070/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 28.

17˛8˛2021˛se 33˛mw  \º¿ tIcf Kk‰n¬ (hm -eyw 10, ]m¿´v III) I-Ωo -j -W-td‰ v
Hm^v  em‚ v dh\yq kπnsa‚dn hn`mKØn¬ 67, 68˛mw \º¿ t]PpIfn¬ {Ia \º¿
3 Bbn ]c-ky-s∏SpØnbn´p≈ ta¬ \º¿ ]ckyØn¬ AhIminIfpsS ]´nIbn¬ {Ia \º¿ 4,
‘Chm\nb, _n. hn.’ F∂Xv ‘Chm\nb, hn. _n.’ F∂v Xncp-Øn- hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
Xe∏n≈n. Xl-io¬Zm¿.
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Thrissur District

 
Talappilly Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി7-7230/2021 16-09-2021
 
 തളപിളി താലകില   പതരതി  വിേലജില  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ എടവഴിപറത് മനയിൽ ഇ വി ശാസ

ശർമൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ഗീത െക ബി , എടവഴിപറത് മനയിൽ േബാധിപിച അേപക   പതരതി  വിേലജ

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

04-2018  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: B7-7421/2021 16-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Ashok, Ponneth House residing at Mullurkara Village,

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

respect of the legal  heirs of  Ambujam Ponneth House who expired on 06-06-2021. Enquiry conducted through the Village

officer Mullurkkara reveals that the following persons are the only legal heirs of the deceased. 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 ഗീത െക ബി ഭാര് 46

2 സേദവ മകന 23

3 ആര്ശീ മകള 18

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

1 Anitha Daughter 53

2 Ajitha Daughter 49

3 Ashok Son 47
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