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Thrissur District

 
Talappilly Taluk

 
NOTICE

 
No: B7-8709/2021 10-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Valsala, Kalarikkal House, Pazhayannur 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 Chinnu, Kalarikkal House  who expired on 27-01-2021 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 Chinnu. 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 Radha Daughter 72

2 Suseela Daughter 65

3 Sabaridevi Daughter 60

4 Valsala Daughter 62

5 Vinod Son 56
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Thrissur District

 
Talappilly Taluk

 
NOTICE

 
No: B7-10159 / 2021 19-11-2021
 
 Notice is hereby given to all  to whom it may be concern that Lakshmi Rajan , Meppadathu Parambu, Cherukara,

Pazhayannur-680587, Pazhayannur Village, Talappilly Taluk of Thrissur District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce before  pension authorities in respect of the legal  heirs of late Rajan.K Meppadathu Parambu ,

Cherukara, Pazhayannur-680587 who expired on 06-06-2021 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 Rajan.K. 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

 
നമര:B7-10160 / 2021 19-11-2021
 
 തലപിളി താലകില   മായനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയലകി, പങാവനത്,  മായനർ

679105 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകമനിധി ആനകല്  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    മായനര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഉണികഷൻ,  പങാവനത്,   മായനർ 679105

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാള   01-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാവ  ജീവിചിരപണ്  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 Lakshmi Rajan Wife 67

2 Surendran K R Son 42

3 Subhash K R Son 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉണികഷൻ ഭരതാവ 62

2 േദവദാസ മകന 40

3 കഷദാസ മകന 36
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നമര:B7-10172 / 2021 19-11-2021
 
  തലപിളി താലകില   വടകാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ സി ഒ ,  ചങത് ,

വടകാേഞരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വടകാേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിബിൾ സി വി, ചങത് ,  വടകാേഞരി , േബാധിപിച

അേപക   വടകാേഞരി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-02-2021 -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:B7-10210 / 2021 19-11-2021
 
 തലപിളി താലകില   െചറതരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദാലി കളമിൽ പടിഞാകര

,  െചറതരതി   679531   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങിെല   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െചറതരതി  വിേലജില   പേരതനെറ  മകന അൻവർ സാദിഖ,  കളമിൽ

പടിഞാകര, െചറതരതി  679531 , േബാധിപിച അേപക   െചറതരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: B7-10231 / 2021 19-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sajo Santhosh , Asariparambil House, Pangarappilly.

680586, Pangarappilli Village, Talappilly Taluk of Thrissur District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before service  in respect of the legal  heirs of late Sreeja Santhosh Asariparambil House, Pangarappilly. 680586

who expired on 27-05-2012 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 Sreeja Santhosh. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  േബബി സി പി ഭാര് 56

2 വിനി  സി വി മകള 30

3 വിബിൾ സി വി മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ഭാര് 55

2 ജൗഹർ സലിം മകന 34

3 അൻവർ സാദിഖ മകന 32

4 അസന ജബിൻ മകള 21

07th December 2021Revenue Department15763
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



the applicant . Parents not alive. Minor(s) is/are under the protection of Sl.No 1 in the below list.  Hence, it is propo

sed 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

 
നമര:B7-7267 / 2021 25-11-2021
 
  തലപിളി താലകില   തലേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമികടി െതെക വയാടകാവിൽ

തലേശരി 679532 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കമരെനൂർ വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഷാജിത, കനതപീടികയിൽ  കമരെനൂർ, േബാധിപ

പിച അേപക   തലേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-01-2019 -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:B7-9735 / 2021 25-11-2021
 
 തലപിളി താലകില   മണലിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജായ.സി.വി ചണകാടിൽ, മലാക

,  മണലിതറ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണലിതറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ലിേജാ സി േജായ, ചണകാടിൽ, മലാക, മണലിതറ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാവ  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. 

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

1 Sajo Santhosh Son 19

2 Ajo Santhosh Son 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നബീസ ഭാര് 63

2 ഷാജിത മകള 46

3 സജീർ മകന 44

4 ഷിേനാജ മകന 42

5 സറർ മകന 40
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നമര:B7-10054 / 2021 25-11-2021
 
  തലപിളി  താലകില    മണലിതറ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   യദകഷ  നായർ

മൽമൽപട്ാത്,മണലിതറ 680589 എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    മണലിതറ  വിേലജില    പേരതനെറ  മാതാവ  പസന.എം,

മൽമൽപട്ാത്,മണലിതറ 680589, േബാധിപിച അേപക   മണലിതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാവ

ജീവിചിരിപണ്.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവ

കാശ 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 ലീല ഭാര് 57

2 ലിേജാ.സി.േജായ മകന 36

3 െമേജാ.സി.േജായ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസന.എം മാതാവ 50

2 നിമിഷ.യ.നായർ സേഹാദരി 15
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Thrissur District

 
Talappilly Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B7-10499 / 2021 01-12-2021
 
 തലപിളി താലകില   തിചര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമഷ വി വി വിരടാണം  േകാളനി തളി

680585  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ഇൻഷറൻസ  ഓഫീസിെല  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിചര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രജിത, വിരടാണം േകാളനി, തളി 680585,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2021 -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. 

 
നമര:B7-10501 / 2021 01-12-2021
 
  തലപിളി താലകില   െതകംകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയകമാർ മങാടൻ ,കലംപാറ,

െതകംകര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബി.എസ.എൻ.എൽ. ഓഫീസിെല ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതകംകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമിത, മങാടൻ,കലംപാറ,െതകംകര ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ ജീവിചിരിപില.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  ക

മ 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രജിത ഭാര് 36

2 ഭമിക മകള 10

3 ഭമിത മകള 8

4 നാരായണി മാതാവ 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമിത ഭാര് 36

2 എം.െജ.രാഘവ. . മകന 12

3 മാധവ.എം.െജ മകന 6

4 േദവകി മാതാവ 85
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നമര:B7-10502 / 2021 01-12-2021
 
 തലപിളി താലകില   േചലകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബഹണ്ൻ െനടനരം േകാണത് ,

മായനർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങിെല  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചലകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അജിത െക, ചണകാടിൽ,േചലകര 680586, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  ക

മ 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:B7-10503 / 2021 01-12-2021
 
 തലപിളി താലകില   വടകാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േലാഹിതാകൻ പി ബി പടിഞാറി

ൽ  വടകാേഞരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േജാലി  സംബനമായ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകാേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണി.വി.എം, പടിഞാറിൽ

വടകാേഞരി, േബാധിപിച അേപക   വടകാേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-11-2021 -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. 

 
No: B7-10500 / 2021 01-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Ramani Ravi Nair Kannamkumarath House, Near N S S

Highschool Pazhayannur , Vadakkethara Village, Talappilly Taluk of Thrissur District has filed an application  of a legal

heirship certificate to produce before familypension authorities  in respect of the legal  heirs of late Ambujakshi Amma

Kannamkumarath House, Near N S S Highschool Pazhayannur who expired on 18-09-2021 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 Ambujakshi Amma. 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 ,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിത െക ഭാര് 53

2 അർജൻ കഷ മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി.വി.എം ഭാര് 46
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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 Radha K Daughter 63

2 Indira K Daughter 60

3 Ramani Ravi Nair Daughter 57
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Thrissur District

 
Talappilly Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B7-10158 / 2021 30-11-2021
 
 തലപിളി താലകില   േതാനർകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകി എന കഞമ വടാേശരി

,േതാനർകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിെല ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േതാനർകര വിേലജില   പേരതയെട മകന അപ .വി.എസ, വടാേശരി ,േതാനർകര, േബാധിപിച

അേപക   േതാനർകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-10-2015 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: B7-10419 / 2021 30-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Saudha C M  Shiras Nivas, Chelakkara-680586, Chelakkar

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

office in respect of the legal  heirs of late Mohamad Abdul Bari  Shiras Nivas, Chelakkara-680586 who expired on 17-02-

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 Mohamad Abdul Bari . 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 േവലായധൻ @ കടൻ മകന 77

2 രഗണി മകള 58

3 ലകികടി മകള 54

4 വിലാസിനി മകള 49

5 അപ മകന 63

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

1 Saudha C M Wife 59

2 Shiras Basheer Son 34

3 Thushara Basheer Daughter 32
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നമര:B7-10420 / 2021 30-11-2021
 
 തലപിളി താലകില   വടകാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണികഷൻ െക എസ കലാറവളപി

ൽ , വടകാേഞരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വടകാേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നാരായണികടി .സി.എസ , കലാറവളപിൽ വടകാേഞരി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-12-2017 -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:B7-10497 / 2021 30-11-2021
 
 തലപിളി താലകില   വടകാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ   കിഴേകകര ,വടകാേഞരി

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിെല ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വടകാേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേരഷ െക െക, കിഴേകകര ,വടകാേഞരി ,  േബാധിപിച അേപക

വടകാേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-11-2018  -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:B7-10498 / 2021 30-11-2021
 
 തലപിളി താലകില   തിചര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ പി എം പനീശ്രത് മാരാത്,

കളഭം,  തളി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങിെല ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിചര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീേദവികടി വിജയൻ , പനീശ്രത് മാരാത്, കളഭം, തളി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.   ൈമനര  താെഴയള

ലിസില  കമ  നമര  1  നെറ    സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

4 Shinos Basheer Son 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണികടി .സി.എസ ഭാര് 57

2 ശഭ െക യ മകള 36

3 ദീപ െക യ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ െക െക മകന 47
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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 ശീേദവികടി വിജയൻ െക എം ഭാര് 44

2 േമഘ വിജയൻ െക എം മകള 23

3 മിഥൻ വിജയ െക എം മകന 15
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Thrissur District

 
Talappilly Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി7-6273 /2021 15-11-2021
 
 തലപിളി താലകില   ആറർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അനസ  എടകാടിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആറർ വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ സഹറ , എടകാടിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ആറർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-03-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ 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:ബി7-7586/2021 15-11-2021
 
  തലപിളി  താലകില   പാഞാൾ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം  നാരായണൻ നമതിരി

മടതകാടിൽ മന , എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാഞാൾ വിേലജില   പേരതനെറ മകന എം എൻ പദീപ , മടതകാടിൽ മന ,,സദനം വീടിൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-12-2019 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറ മാതാവ 37

2 വീരാൻകടി പിതാവ 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസന എം എൻ മകള 53

2 പീത എം എൻ മകള 51

3 പിയ എം എൻ മകള 46

4 പദീപ എം എൻ മകന 48
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Thrissur District

 
Talappilly Taluk

 
NOTICE

 
No: B7-10083 / 2021 18-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Nalini A  Pulkunnel house, Malesamangalam, Thiruvilvamala

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

before different authorities in respect of the legal  heirs of late Surendran P N  Pulkunnel house, Malesamangalam,

Thiruvilvamala who expired on 27-08-2021 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 Surendran P 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

 
നമര:B7-10504 / 2021 02-12-2021
 
 തലപിളി താലകില   എങകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അബൽ റസാക് താഹനിവാസ

,  ശാനി  നഗർ,  ഓടപാറ,   വടകാേഞരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   മൻസിപാലിറിയിെല  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    എങകാട  വിേലജില   പേരതനെറ മകന താഹ,

താഹനിവാസ ,ശാനി നഗർ , ഓടപാറ,  വടകാേഞരി േബാധിപിച അേപക   എങകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-2021  -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. 

 

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

1 Nalini A Wife 53

2 Sruthy P S Daughter 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലഖ റസാക് ഭാര് 61

2 െക.എം.താഹ മകന 35

3 തയിബ  െക   എം മകള 31
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നമര:B7-10659 / 2021 02-12-2021
 
 തലപിളി താലകില   വടകാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കിരൺ വി.െക അമാട്,പടിഞാറമറ

ി  വടകാേഞരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിെല ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വടകാേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ബിന.എ  , അമാട്,പടിഞാറമറി  വടകാേഞരി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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:B7-10660 / 2021 02-12-2021
 
  തലപിളി താലകില   െചറതരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യസഫ െകാങരെതാടി

,കളമമക്,  െചറതരതി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െചറതരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ,  െകാങരെതാടി

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-02-2018 -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:B7-10661 / 2021 02-12-2021
 
 തലപിളി താലകില   പതരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻ ഇറകത്, പതരതി 68062

3 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിെല ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പതരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകന കടൻ ഇ എം  , ഇറകത്, പതരതി 680623, േബാധിപിച അേപക   പതരതി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-09-2009  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന.എ മാതാവ 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഐഷ കടി ഭാര് 70

2 സഹറാബി മകള 50

3 ജമീല മകള 48

4 മഹമദ മകന 46

5 അബാസ മകന 44

6 െഷരീഫ മകള 42
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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: B7-10793 / 2021 03-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Aminakutty  Edathodi House, Pudussery, Cheruthuruthy.,

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

before  Embassy  in  respect  of  the  legal   heirs  of  late  ABDUL KAREEM EDATHODI   Edathodi  House,  Pudussery,

Cheruthuruthy. who expired on 13-07-2021 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 ABDUL KAREEM EDATHODI . 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

 
നമര:B7-10386 / 2021 03-12-2021
 
  തലപിളി താലകില   െനടമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.സേനാഷ കമാർ കളേഞരി

,െനടമര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േകമനിധി  ഓഫീസിെല   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െനടമര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  മീര  ടി  പി,  കളേഞരി  ,െനടമര ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാവ  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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി ഭാര് 81

2 ശാന മകള 63

3 സേലാചന മകള 57

4 കടൻ ഇ എം മകന 56

5 രമണി ഇ എം മകള 53

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

1 AMINAKUTTY Wife 55

2 REJINA Daughter 35

3 ABDUL RAOOF Son 29

4 RASHNA Daughter 26
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നമര:B7-8635 / 2021 02-12-2021
 
 തലപിളി താലകില   എളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീജിത് െക എം  കരമാംകഴി ,എളനാട

്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െക  എസ  ഇ  ബി  ഓഫീസിെല     ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എളനാട വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ മണികണൻ,  കരമാംകഴി ,എളനാട ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2021 -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. 

 
നമര:B7-10662 / 2021 02-12-2021
 
 തലപിളി താലകില   പതരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസനിയമ അയപത് പതൻവീടിൽ

,  വനാവൻ,പതരതി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിെല  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതരതി വിേലജില   പേരതയെട മകന അജയ കമാർ  , അയപത് പതൻവീടിൽ

വനാവൻ,പതരതി , േബാധിപിച അേപക   പതരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-2021 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീര ടി പി ഭാര് 42

2 സനീപ െക എസ മകന 22

3 ആതിര െക എസ മകള 19

4 ചനിക അമ മാതാവ 80

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദർശന ഉണി െക ഭാര് 25

2 ദർഷിത്  െക മകന 1

3 ബിന മാതാവ 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജയ കമാർ എ പി മകന 53

2 കഷകമാർ എ പി മകന 51

3 പശാന് േമാഹൻ മകന 49
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