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Thrissur District

 
Talappilly Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B7- 1114 / 2022 31-01-2022
 
 തലപിളി താലകില   ആറർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭവാനി, പതേശരിയിൽ, ആറർ എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  ബാങിെല ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറർ

വിേലജില   പേരതയെട മകന സധീർ, പതേശരിയിൽ,ആറർ, േബാധിപിച അേപക   ആറർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-03-2013  -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- 1113 / 2022 31-01-2022
 
 തലപിളി താലകില   ആറർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനേരശ്രൻ കാരാടപറമിൽ , വാഴാന

ി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിെല ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആറർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേദവ െക എസ, കാരാടപറമിൽ , വാഴാനി ., േബാധിപിച അേപക   ആറർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-01-2021  -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- 1084 / 2022 31-01-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that PETER.C.C Chungath house, Meppadam, Chelakkara

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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സധീർ മകന 55

2 സധ മകള 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീത എം വി ഭാര് 45

2 സേദവ െക എസ മകന 24

3 സമിത െക എസ മകന 19
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produce before treasury in respect of the legal  heirs of late AMMINI Chungath house, Meppadam, Chelakkara 680586 who

expired on 28-11-2021 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 AMMINI. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant

. Parents 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- 977 / 2022 31-01-2022
 
 തലപിളി താലകില   ചിറണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നൗഷാദ സി എം  െചറടിങൽ,ചിറണ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ഇൻഷറൻസ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചിറണ വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ഐഷ,  െചറടിങൽ,ചിറണ, േബാധിപിച അേപക   ചിറണ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    16-11-2015  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B7- 915 / 2022 31-01-2022
 
 തലപിളി താലകില   െപരിങണർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻ എം െക  മതങപറമിൽ,

െപരിങണർ 680581 എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ടഷറി  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

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

1 CHERIAN.C.C Son 72

2 JACOB.C.C Son 69

3 PETER.C.C Son 60

4 ROY.C.C Son 53

5 LEENA.C.C Daughter 50

6 RAJAN.K.T Son in law 70

7 SAJAN Grand Son 40

8 SEEMA Grand Daughter 38

9 SUNIL Grand Son 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റംഷിയ ഭാര് 28

2 നിദ ഫാതിമ മകള 10

3 ഐഷ മാതാവ 61
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സർടിഫികറിനായി   െപരിങണർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയലകി ജി, മതങപറമിൽ, െപരിങണർ 680581,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2021 -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. 

 
നമര:B7-10948 / 2021 02-02-2022
 
 തലപിളി താലകില   പാർളികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടപൻ @ ജഗനാഥൻ @ വിജയൻ

േതകിൻകാടിൽ  ,  പാർളികാട.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാർളികാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള വിജിത ടി വി, പലികാടിൽ ,പാർളികാട.,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-03-2000 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയലകി ഭാര് 83

2 അബീൻ കിേഷാർ.എം.ആർ.  . മകന 63

3 ൈഷലജ.എം.ആർ. മകള 61

4 ൈലലജ.എം.ആർ മകള 60

5 അജിതകിേഷാർ.എം.ആർ. മകന 58

6 അനപകിേഷാർ.എം.ആർ മകന 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനിക ഭാര് 54

2 വിജിത ടി വി മകള 30

3 വിനയൻ ടി വി മകന 21
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Thrissur District

 
Talappilly Taluk

 
NOTICE

 
No: B7- 1205 / 2022 04-02-2022
 
  Notice is  hereby given to all  to whom it  may be concern that  SUNILKUMAR C G  Chirakkal  House,Kuthampully,

Kaniyarkode 680594, Kaniyarkode 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 GOPALAKRISHNAN NAIR P V  Chirakkal

House,Kuthampully, Kaniyarkode 680594 who expired on 15-02-1999 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 GOPALAKRISHNAN NAIR P V . that it is

proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . Parents 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- 1204 / 2022 04-02-2022
 
 തലപിളി താലകില   പാമാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ െക, കളതിൽ, നടകാവ,

പാമാടി 680588 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വാടർ അേതാറിറി ഓഫീസിെല ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാമാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പമീള, കളതിൽ, നടകാവ, പാമാടി

680588, േബാധിപിച അേപക   പാമാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-11-2017  -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. 

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

1 GOPAKUMAR C G Son 60

2 SUJATHA C Daughter 57

3 SUNILKUMAR C G Son 54

4 USHA C Daughter 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പമീള ഭാര് 62

2 പേമാദ മകന 36

3 പീത മകള 33
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നമര:B7- 1203 / 2022 04-02-2022
 
 തലപിളി താലകില   പാമാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതാവതി, േതാപിൽ വീട , നടകാവ

,പാമാടി 680588 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വാടർ അേതാറിറി ഓഫീസിെല ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാമാടി വിേലജില   പേരതയെട മകള ഉഷ , േതാപിൽ വീട , നടകാവ ,പാമാടി

680588, േബാധിപിച അേപക   പാമാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-03-2012  -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- 1160 / 2022 04-02-2022
 
  തലപിളി താലകില   വടകാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ െക കടമാട്  ,

വടകാേഞരി . എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിെല  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വടകാേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിന.െക.വി, കടമാട് , വടകാേഞരി ., േബാധിപിച

അേപക   വടകാേഞരി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2021 -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. 

 
നമര:B7- 1159 / 2022 04-02-2022
 
 തലപിളി താലകില   കറമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ െക െജ,കവകാടിൽ , കറമല

. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആർ.ടി.ഒ.ഓഫീസിെല ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറമല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഏലിയാമ, കവകാടിൽ , കറമല ., േബാധിപിച അേപക

കറമല  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ ജീവിചിരിപണ്. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ആർ മകള 49

2 സിന ആർ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധ.വി.െക ഭാര് 55

2 വിന.െക.വി. . . മകന 27

3 വിജി.െക.വി മകള 24
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഏലിയാമ ഭാര് 52

2 രജിത മകള 31

3 സജിത മകള 28
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Thrissur District

 
Talappilly Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B7- 8166 / 2021 05-02-2022
 
 തലപിളി താലകില   മളർകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിദിഖ അലി അഹമദ താവളതിങ

ൽ  ,  ചീരകഴി,  പഴയനർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിെല   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മളർകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൈലഖ, ഈങത് , മളർകര ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ ഭാര് 42
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Thrissur District

 
Talappilly Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B7- 644 / 2022 29-01-2022
 
 തലപിളി താലകില   െതകംകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജഷ ,  കലിപറമിൽ ,െതകംക

ര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െതകംകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രശി, കലിപറമിൽ ,െതകംകര, േബാധിപിച അേപക   െതകംകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

12-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  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:B7- 645 / 2022 29-01-2022
 
 തലപിളി താലകില   െതകംകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പീത പി െക കളരികൽ വീട,െതകംക

ര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആർ.ടി.ഒ . ഓഫീസിെല ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതകംകര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േസാമസനരൻ െക എസ, കളരികൽ വീട ,െതകംകര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2021 -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. 

 
No: B7- 647 / 2022 29-01-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that MIDHUN.M Mandalamkunnath House, Mullurkara. 680583,

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രശി ഭാര് 36

2 അദിനാഥ മകന 11

3 കമലാകി മാതാവ 74

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േസാമസനരൻ െക എസ ഭരതാവ 58

2 ുതി െക എസ മകള 29

3 ശീജിത്.െക.എസ മകന 27
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Mullurkara Village, Talappilly Taluk of Thrissur District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce

before BSNL office in respect of the legal  heirs of late PURUSHOTHAMAN.M Mandalamkunnath House, Mullurkara. 680583

who expired on 09-08-2021 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 PURUSHOTHAMAN.M. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to

this to the applicant . Parents 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- 754 / 2022 29-01-2022
 
 തലപിളി താലകില   േദശമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈഹദർ വയാടകാവിൽ , പളം,

േദശമംഗലം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിെല  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േദശമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഹസീന, വയാടകാവിൽ , പളം, േദശമംഗലം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-10-2020  -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- 771 / 2022 29-01-2022
 
  തലപിളി  താലകില    മളർകര വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കഷൻകടി  കലയരാടിൽ  ,

ഇരനിലംേകാഡ,  മളർകര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    മളർകര  വിേലജില    പേരതനെറ  മകള  ധന്കഷ,  കലയരാടിൽ  ,

ഇരനിലംേകാഡ, മളർകര, േബാധിപിച അേപക   മളർകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപണ്.

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

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

1 SHAILAJA.K.K Wife 52

2 MIDHUN.M Son 26

3 ANJALI M Daughter 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹസീന ഭാര് 43

2 ആമിന ഭാര് 60

3 ജമീല മകള 46
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B7- 788 / 2022 29-01-2022
 
  തലപിളി  താലകില   വടകാേഞരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇനിര െക െകാരവൻകഴി

,വടകാേഞരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിെല  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വടകാേഞരി വിേലജില   പേരതയെട മകന വിേനാദ കമാർ െക, െകാരവൻകഴി ,വടകാേഞരി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-12-2021 -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 ധന്കഷ മകള 20

2 കഷപിയ മകള 22

3 യദകഷൻ മകന 18

4 ഊതാളി മാതാവ 77

5 അംബിക ഭാര് 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിേനാദ കമാർ െക. . മകന 40

2 അംബിക െക മകള 38

3 മരളി.െക. മകന 35
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