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Thrissur District

 
Talappilly Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 7-8161/2020 30-10-2021
 
 തലപിളി താലകില   െപരിങണർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനകമാരി െക , രവീനഭവനം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

രാജൻ രാമശർമ , കാര്ാട് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െപരിങണർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന              03-08-2020  -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 വിജയലകി െക സേഹാദരി 69

2 രജിത സി (മരണെപട സേഹാദരൻ േമാഹന മരളീധരെൻറ
ഭാര്)

- 53

3 മിഥൻ സി (മരണെപട സേഹാദരൻ േമാഹന മരളീധരെൻറ
മകൻ)

- 33

4 േരഷ സി (മരണെപട സേഹാദരൻ േമാഹന മരളീധരെൻറ
മകൾ )

- 26

5 രാജലകി ( മരണെപട സേഹാദരൻ രാജൻ രാമശർമയെട
ഭാര്)

- 64

6 രമ് ശീകമാർ  (മരണെപട സേഹാദരൻ രാജൻ
രാമശർമയെട മകൾ)

- 39

7 സൗമ് രാജൻ ( മരണെപട സേഹാദരൻ രാജൻ
രാമശർമയെട മകൾ  )

- 34
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Thrissur District

 
Talappilly Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B7-10658 / 2021 14-12-2021
 
 തലപിളി താലകില   മായനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനരൻ ടി െക താനികാടിൽ ,

മായനർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മായനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഭാവതി , താനികാടിൽ , മായനർ, േബാധിപിച അേപക

മായനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-2020 -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:B7-10387 / 2021 14-12-2021
 
 തലപിളി താലകില   എളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണൻ  വാടാൻകനത് ,തകണായ

, എളനാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിെല ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എളനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സനില , വാടാൻകനത് ,തകണായ , എളനാട , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ ജീവിചിരിപില.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര

2 നെറ   സംരകണതിലാണ. 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:B7-10887 / 2021 14-12-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഭാവതി ഭാര് 60

2 രാജശീ ടി െക മകള 41

3 വാണിശീ ടി എസ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണി മാതാവ 85

2 സനില െക എസ ഭാര് 39

3 ആദിത് വി െക മകള 18

4 അഭിജിത വി െക മകന 12
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 തലപിളി താലകില   എങകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലീസ മാണി അകരപറി പരതിപ

ര കമരെനൂർ 680590 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവക

ാശ സർടിഫികറിനായി   എങകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന എ എം േബബി, അകരപറി പരതിപ കമരെനൂർ

680590, േബാധിപിച അേപക   എങകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2017 -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. 

 
നമര:B7-10888 / 2021 14-12-2021
 
 തലപിളി താലകില   െതകംകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ െമാഴികളങര,പനങാടകര

െതകംകര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഖാദി ഓഫീസിെല ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതകംകര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അരവിനാകൻ, െമാഴികളങര,പനങാടകര

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   ൈ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:B7-10905 / 2021 14-12-2021
 
 തലപിളി താലകില   മിണാലർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയചനൻ െക വി കായംപറത്

അതാണി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മിണാലർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീല ജയചനൻ, കായംപറത് അതാണി, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-09-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എ എം േബബി മകന 64

2 എ എം േതാമസ മകന 60

3 എ എം േമരി മകള 58

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അരവിനാകൻ ഭരതാവ 54

2 േഗാപീ കഷൻ മകന 12
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B7-10947 / 2021 14-12-2021
 
 തലപിളി താലകില   വടേകതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിലാസിനി എം െക െതേകതിൽ,

നീർണമക് , വടേകതറ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറിയിെല ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടേകതറ വിേലജില   പേരതയെട മകന  സനിൽകമാർ ടി, െതേകതിൽ,

നീർണമക് , വടേകതറ, േബാധിപിച അേപക   വടേകതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2021 -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 േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീല ജയചനൻ ഭാര് 73

2 ഗിരിജൻ െക െജ മകന 53

3 സേരഷ െക െജ മകന 51

4 ഷാജി െക െജ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മധ ടി മകന 54

2 സനിൽകമാർ ടി മകന 49

3 ജയരാജൻ ടി മകന 48
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Thrissur District

 
Talappilly Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 7-7629 / 2021 24-09-2021
 
 തളപിളി താലകില   െതകംകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ െക എ  െകാളങരവളപിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െതകംകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മലിക , , േബാധിപിച അേപക   െതകംകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-2021 -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. 

 
നമര:ബി 7 -7630 / 2021 24-09-2021
 
 തളപിളി താലകില   െതകംകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപമകമാർ  ഇരവിമംഗലത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െതകംകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരള എം വി , , േബാധിപിച അേപക   െതകംകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-05-2021 -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:ബി 7 -3755 / 2021 25-09-2021
 
തലപിളി താലകില   കമരെനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാലവൻ മകൻ അയപൻ  കാർ

മൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മലിക എം െക ഭാര് 65

2 സന് െക ആർ മകള 34

3 സൗമ് െക ആർ മകള 33

4 സരിത െക ആർ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സരള എം വി ഭാര് 48

2 അഭികഷ പി മകന 23

3 മണി മാതാവ 79
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സർടിഫികറിനായി   കമരെനൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സഹജ െക എ , , േബാധിപിച അേപക   കമരെനല

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

ടിയാന   18-08-2008 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വീരഹരിജ ബാബ മകന 69

2 പനർജൻ െക എ മകന 59

3 ജയൻ െക എ മകന 55

4 സഹജ െക എ മകന 54

5 ബജനി െക എ മകള 46

6 രമാേദവി      ( മരണെപട മകൻ രാജീസിെൻറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 62

7 നിത്          (        "             മകൾ ) പൗതി 37

8 അരൺ       (         "              മകൻ ) പൗതൻ 36
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Thrissur District

 
Talappilly Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി7-8999/2021 15-11-2021
 
 തലപിളി താലകില   കണിയാരേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ െക,  മേണേകാട്

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കണിയാരേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അഹല്ാേദവി , മേണേകാട് വീടിൽ  േബാധിപിച

അേപക   കണിയാരേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2021-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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അഹല്ാേദവി ഭാര് 50

2 അനിൽകമാർ െക മകന 31

3 അജയകമാർ െക മകന 24
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