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NOTICE

 
നമര:എ 5-7150 /2021 30-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഇടകഴിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാലിയിൽ ഉമർ  വാലിയിൽ വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടകഴിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വാലിയിൽ ജൈബരിയ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2000  -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:5-7160/2021 30-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   പാവറടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാധരൻ െക െക ഭാര്ശാനെകെക

കണവീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാവറടി വിേലജില   പേരതയെട മകന രഞിത് ,  ,  േബാധിപിച അേപക   പാവറടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-

08-2015  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ അചന 81

2 ആയിഷ അമ 75

3 ജൈബരിയ ഭാര് 52

4 ഹഫസ മകള 33

5 ൈറഹാന മകള 30

6 ഷഹന മകള 26

7 ഫാതിമ മകള 22

8 അബബകർ സേഹാദരൻ 65

9 ഉസമാൻ സേഹാദരൻ 57

10 ഫാതിമ സേഹാദരി 54

11 സൈബദ സേഹാദരി 51

12 റകിയ സേഹാദരി 49

13 അലി സേഹാദരൻ 46

14 ൈസനബ സേഹാദരി 41
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േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ2 -7159 / 2021 30-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   കടപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമർ , െക എം വി വീടിൽ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൾ സലാം , കടപറം,കറപംവീടിൽ ,മാടകാട് വളപിൽ, േബാധിപിച അേപക

കടപറം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-1994  -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:എ5 -7158 / 2021 30-09-2021
 
  ചാവകാട താലകില   കടപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞെമായതീൻ മകൻ െക വി

ഷംസദീൻ , കറപം വീടിൽ മടകാട വളപിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈസനബ , കറപം വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-10-2016  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാഘനാഥൻ െക ജി മകന 37

2 രഞിത് െക ജി മകന 34

3 രാേഗഷ െക ജി മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതേമാൾ ഭാര് 77

2 അബൾ സലാം മകന 55

3 ആമിനകഞ മകള 55

4 ൈഹറനീസ മകള 51

5 ൈസറാബാന മകള 47

6 ഷൗകതലി മകന 44

7 ഷമീന മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ ഭാര് 73
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നമര:എ5 -7161 / 2021 30-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   പാവറടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റപായി മകൻ േജാസഫ എൻ ആർ

നീലങാവിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാവറടി വിേലജില   പേരതനെറ മകള േജായസി േജാസഫ , നീലങാവിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2021  -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:എ5 -7157 / 2021 30-09-2021
 
  ചാവകാട  താലകില   വാടാനപളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരൻ എൻവി  ഭാര്

േസാമാവതി   ഞാറെകടി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാടാനപളി വിേലജില   പേരതയെട മകന സനിൽ എൻ എസ , ഞാറെകടി വീടിൽ

, േബാധിപിച അേപക  വാടാനപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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:എ5-7167 / 2021 30-09-2021
 
  ചാവകാട താലകില   വലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി  പി   റാേഫൽ  തടിൽ വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വലപാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന തടിൽമണി േജകബ് , തടിൽമണി വീടിൽ ,

2 അബൾ ലതീഫ മകന 47

3 ഫഹദ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജായസി േജാസഫ എൻ മകള 61

2 േജാളി േജാസഫ എൻ മകള 56

3 േജാജി േജാസഫ എൻ മകന 51

4 േജാഫി േജാസഫ എൻ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിൽ എൻ\എസ മകന 54

2 ആഷ മകള 52

3 സധീർ എൻ എസ മകന 48
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േബാധിപിച അേപക   വലപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-06-2002 -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:എ5 -7165/ 2021 30-09-2021
 
  ചാവകാട  താലകില   വലപാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപൻ മകൻ േവലായധൻ

കിഴേകപാട്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വലപാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മാള , കിഴേകപാട് വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-04-2011  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ ഭാര് 90

2 ടി ആർ ഫാൻസിസ മകന 61

3 േജകബ മകന 60

4 േറാസി േജാസ മകള 58

5 േമരി മകള 56

6 െകാചേതസ് മകള 54

7 ജസീന മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാള ഭാര് 77

2 മലിക മകള 62

3 അേശാകൻ മകന 59

4 മണി മകള 57

5 ബാബ മകന 55

6 വിജയൻ മകന 52

7 ശാന മകള 50

8 സമ െക വി മകള 48

9 ശിവദാസൻ െക വി മകന 47
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5 -7166 / 2021 30-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   വലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻകടി മകൻ രാമേദവൻ  പറപറമി

ൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വലപാട പഞായത് ഓഫീസിൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വലപാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഷേവണി , പറപറമിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

വലപാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-1999  -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:എ5 -7169  / 2021 30-09-2021
 
  ചാവകാട താലകില   വലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമർകടി  രായംമരകാർ വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വലപാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജൈനദ ,  രായംമരകാർ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-02-1997 -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:എ5 -7083 / 2021 30-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷേവണി ഭാര് 62

2 വിജീഷ േദവ മകന 30

3 വിനീഷ േദവ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജൈനദ മകന 56

2 നജീബ മകന 53

3 മൻവിത മകള 50

4 ഷഫിൽ റിയാസ മകന 43
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  ചാവകാട താലകില   ഒരമനയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹമീദ  േകായ  പതവീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒരമനയർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജമീല , െപാനവീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-10-2001  -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:എ 5 -7156 / 2021 30-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   വാടാനപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലപൻ മകൻ സകമാരൻ എൻ വി

 ഞാറെകടി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാടാനപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനിൽ , ഞാറെകടി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

വാടാനപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-04-2018  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല േകായ
രണാം

ഭാര് 52

2 സിറാജദീൻ                                         ആദ്
ഭാര്യിെല

മകന 45

3 െഷമീറ                                             ആദ് ഭാര്യിെലമകള 42

4 ഫൗസിയ                                            ആദ്
ഭാര്യിെല

മകള 39

5 ഷഹന                                              ആദ്
ഭാര്യിെല

മകള 36

6 ഷിഹാബദീൻ                                         ആദ്
ഭാര്യിെല

മകന 35

7 െഷമീർ                                               ആദ്
ഭാര്യിെല

മകന 33

8 മിസ രിയ                                            രണാം
ഭാര്യിെല

മകള 27

9 കദീജ                                                രണാം
ഭാര്യിെല                  ഭാര്യിെല

മകള 22

10 ഫാതിമത് സഹറ                                      രണാം
ഭാര്യിെല

മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിൽ എൻ എസ മകന 54

2 ആഷ മകള 52
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നമര:എ 5 -7155 / 2021 30-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഒരമനയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ ഭാര് േദവകി  േകാരമ

ി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ൈഹേവ അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒരമനയർ  വിേലജില   പേരതയെട മകന ചനേശഖരൻ , േകാരമി വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-12-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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:എ 5 -7162 / 2021 30-09-2021
 
  ചാവകാട താലകില   വലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻ മകൻ സി ആർ രാഹലൽ

ചണയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സബടഷറി ഓഫീസിൽ  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വലപാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിനീത , ചണയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വലപാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-06-2021  -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:എ5-7163 / 2021 30-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   വലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാറിഞ മകൻ പൗേലാസ ടി പി

പറതർ  േതാടങൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

3 സധീർ എൻ എസ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലകഷൻ മകന 66

2 പങജം മകള 59

3 ഭാസരൻ മകന 59

4 ചനേശഖരൻ മകന 58

5 കാർതിേകയൻ മകന 55

6 ശകനള മകള 50

7 ജയ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ എസ വിനീത ഭാര് 57

2 സി ആർ രഞിനി മകള 23
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വലപാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിസിലി , പറതർ േതാടങൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-01-2014 -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:എ 5-7164/ 2021 30-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   വലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ മകൻ എ എൻ െജ െപാറിഞ

ു   അറകൽ െനലിേശരി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വലപാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള ലിസബത് , അറകൽ െനലിേശരി വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിസിലി പി വി ഭാര് 66

2 ജലി േതാടങൽ പൗേലാസ മകള 42

3 ലൗലി മകള 41

4 ലാലി ടി പി മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിസബത് മകള 40
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-7763/2021 11-10-2021
 
  ചാവകാട താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ െക അബദൾ അസീസ

നാലകത് കറവാൻ കഴിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ചാവകാട SBI ബാങിലള 3

ലകം രപ പിൻവലികനതിനായി   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ

അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   മണതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-02-2000-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:എ5-7768/2021 11-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദണി  െകാങണം വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിൽ  ചാവകാട  SBI  ബാങിലള  2.,50,000  ലകം  രപ

പിൻവലികനതിനായി   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ അവകാശികൾ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2021-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയമ മാതാവ 84

2 അലീമ ഭാര് 54

3 മഹമദ ആഷിക എൻ എ മകന 30

4 മഹമദ അജമൽ എൻ എ മകന 27

5 അസന എൻ എ മകള 24

6 മഹമദ അസലം എൻ എ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന ഭാര് 67

2 മഹമദ യസഫ െകാങണം വീടിൽ മകന 49

3 െസനിയ താജദീൻ മകള 45

4 മഹമദ ഇസയിൽ െക മകന 43
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നമര:എ5-7715/2021 11-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഒരമനയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിമഹമദ ഹാജി  ൈവശ്ം വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയപാത വികസന കാര്ാലയതിൽ  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   ഒരമനയർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-11-1981-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:എ5-7746/2021 11-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   പനയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉസമാൻ െതേക നരിയിമൽ വീടിൽ

െതേക  നരിയിമൽ  വീട ിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േദശീയപാത  വികസന  കാര്ാലയതിൽ

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   പനയര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-12-2018-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. 

 

5 മഹമദ സാലിഹ െക എം മകന 41

6 സീനത് െഷമീർ മകള 38

7 െസൽമത് അബദൾ നിഷാദ മകള 36

8 ഹാജറ ൈഫസൽ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കയേമാൾ എൻ െക മകള 72

2 ൈഹേദാസ കടി എൻ െക മകന 68

3 സഹറ നാലകത് കറികാട് മകള 63

4 എൻ െക െമായണികടി മകന 62

5 റംലത് എൻ െക മകള 57

6 ൈസബേമാൾ മകള 49

7 സകീർ ഹൈസൻ എൻ െക മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െസൗഫിയ ഭാര് 38

2 ഫാതിമ സഫ പി യ മകള 20

3 ഐഷ രിഫ പി യ മകള 17

4 മഹമദ അബബകർ പി യ മകന 10
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നമര:എ5-7749/2021 11-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   പനയരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങം അമ  നാടവിൽപാട് വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പനയർകളം SBI ബാഞിൽ  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

   പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   പനയരകളം 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 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:എ5-6730/2021 20-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ചാവകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ മകൻ കഞണി യ ജി

ഊടമഠതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിനായി  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   ചാവകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-07-2021-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:എ5-7765/2021 18-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക ൈസനദീൻ  കറത വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിൽ  ചാവകാട  SBI  ബാങിലള  തക  പിൻവലികനതിനായി

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക

മണതല വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    04-09-2021-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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ ഭാനമതി മകള 69

2 നിർമല എൻ മകള 65

3 മലിക എൻ മകള 62

4 മധ നടവിൽപാട് മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി ഭാര് 78

2 വന മകള 46

3 സന് സാബ മകള 45
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-7750/2021 20-10-2021
 
  ചാവകാട  താലകില   കടികാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  അബദ   വടകയിൽ വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നാഷണൽ ൈഹേവ അേതാറിറിയിൽ  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   കടികാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    09-07-2016-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:എ5-7751/2021 20-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   കടികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞേമാൻ  െപരവഴിപറത് വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയപാത വികസന കാര്ാലയതിൽ   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   കടികാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    31-12-2015-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:എ5-7752/2021 20-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയ എം െക ഭാര് 70

2 ഫായിസ െക ഇസഡ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഐഷാബി മകള 60

2 അഷറഫ മകന 56

3 ൈസനദീൻ മകന 52

4 ഹനീഫ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മണി ഭാര് 60

2 ഗീത പി െക മകള 43

3 രജിത മകള 41

4 ചിത മകള 34
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 ചാവകാട താലകില   കടികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപകടി  െപരവഴിപറത് വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയപാത വികസന കാര്ാലയതിൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ  അവകാശികൾ, േബാധിപിച അേപക   കടികാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-07-2018-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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചീരമ ഭാര് 73

2 രാജ മകന 55

3 ബിന മകള 49

4 ശീരാമൻ മകന 45
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-7753/2021 20-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   പനയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ റഹിമാൻ  പഴങര ഇലത

്  കളങര വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നാഷണൽ ൈഹേവ അേതാറിറിയിൽ   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   പനയര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-04-2007-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:എ5-7754/2021 20-10-2021
 
  ചാവകാട താലകില   പനയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദാലി   എളപാട്  വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയപാത വികസന കാര്ാലയതിൽ  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ  അവകാശികൾ, േബാധിപിച അേപക   പനയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-08-2021-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:എ5-7756/2021 20-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീവാതടി ഭാര് 70

2 നദീറ മകള 51

3 മഹമദ ബഷീർ മകന 49

4 െഷമീറ ഇകബാൽ മകള 43

5 ജാസിറ മഹമദ യനസ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നബീസ മാതാവ 77

2 റഹിമാബി ഭാര് 49

3 മനീറ നാസർ മകള 33

4 റാഷിദ വി മകന 27

5 റഷീന മകള 22
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 ചാവകാട താലകില   പനയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദളകടി  വടംപറമിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയപാത വികസന കാര്ാലയതിൽ   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   പനയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-10-2011-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:എ5-7757/2021 20-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില  ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമണി ടി െക  കണചാം വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ ആവശ്തിന  ടഷറിയിൽ   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക  ൈതകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ    19-01-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട 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:എ5-7758/2021 20-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ൈവലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജീവൻ പി വി  പചകനത് വീടിൽ

 എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േകരള  കള്  വ്വസായ  െതാഴിലാളി  േകമനിധി  േബാർഡ  മൻപാെക

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക

ൈവലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    25-10-2020-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അൻവർ എ സി മകന 52

2 മംതാസ മകള 46

3 ഫസീല മകള 34

4 െഷഫീക് മകന 39

5 മസഫ എ സി മകന 38

6 ഷാജഹാൻ എ സി മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയപകാശ െക ആർ മകന 62

2 ഗീത പദീപ മകള 60

3 െക ആർ വിജയകമാർ മകന 57

4 ഷീജ ദാസ മകള 55

5 ജീജ നളിനാകൻ മകള 54
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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:എ5-7764/2021 20-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽകമാർ  െനടിേയടത് വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ േപരിൽ ചാവകാട SBI  ബാങിലള 2 ലകം രപ പിൻവലികനതിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക

മണതല വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-01-2020-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:എ5-7766/2021 20-10-2021
 
  ചാവകാട താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകൻ  വാകയിൽ വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിൽ  െഫഡറൽ  ബാങിലള  3  ലകം  രപ  പിൻവലികനതിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക

മണതല വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-01-2017-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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത ഭാര് 46

2 േദവപിയ പി എസ മകള 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദാകായണി മാതാവ 70

2 സിന വി എസ ഭാര് 45

3 ലകി എൻ എ മകള 25

4 അരവിന് അനിൽകമാർ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശികല െക െക ഭാര് 52

2 അശ്തി വി എ മകള 32

3 ദീപതി വി എ മകള 30
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നമര:എ5-7767/2021 20-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ പി കഞിപ  ഇളയിടതിൽ പത

ൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിൽ  ചാവകാട  SBI  ബാങിലള  3  ലകം  രപ

പിൻവലികനതിന    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ  അവകാശികൾ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-09-2012-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:എ5-7769/2021 20-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില  ഏങണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണി ഭാര് യേശാദ േദവി  കളതിൽ

 എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േദശീയപാത  അേതാറിറിയിൽ   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക  ഏങണിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-07-2017-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട 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:എ5-7772/2021 18-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ബഹകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ പി െക  പലിേകാടിൽ വീടിൽ

 എനയാളെട   അവകാശികൾക്   കാതലിക  സിറിയൻ  ബാങിൽ    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

4 അശ്നി വി എ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ ഭാര് 57

2 ഷയജ ഇ പി മകള 42

3 െഷമീർ ഇ പി മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാഭായി െക യ മകള 76

2 ജയറാണി െക മകള 73

3 രതീേദവി െക യ മകള 71

4 െക യ  േമാഹൻ മകന 68

5 േപംകമാർ െക യ മകന 65

6 ഗീത രാമേദവൻ മകള 62

7 ഗംഗാേദവി െക യ മകള 60

12446 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ  അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക   ബഹകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-06-2021-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഭ േയാഹനാൻ മകള 60

2 േശാഭ േജാൺ മകള 57

3 ബീന വർഗീസ        മരണെപട മകൻ േജാസഫ േജാളിയെട ഭാര് 54

4 അമൽ േസാണറ്       മരണെപട മകൻ േജാസഫ
േജാളിയെട

മകന 28

5 േജാസൈഫൻ േറാണറ്   മരണെപട മകൻ േജാസഫ
േജാളിയെട

മകന 27
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-7759/2021 18-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഗരവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ ഗഫർ ഭാര് നർജഹാൻ

നാലകത് പടവിങൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ചാവകാട SBI ബാങിൽ നിനം 25,000 രപ പിൻവലികനതിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട  അവകാശികൾ േബാധിപിച  അേപക

ഗരവായര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    26-05-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  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:എ5-7741/2021 18-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   പനയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഉണി  ഇളയാടത് പതൻ

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നാഷണൽ ൈഹേവ അേതാറിറിയിൽ   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   പനയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    23-10-2021-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:എ5-7770/2021 18-10-2021
 
  ചാവകാട താലകില   ഏങണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷൺമഖൻ ഭാര്  രഗമിണി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിഷാം ഗഫർ എൻ എ മകന 40

2 നിമി സാഗർ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ഭാര് 54

2 ൈഫസൽ മകന 41

3 ഫൗസിയ നിസാർ മകള 38

4 ഫസീല മകള 36

5 ഫഹദ ഇ പി മകന 31
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ഷൺമഖൻ  പതിേയടത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയപാത അേതാറിറി മൻപാെക   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   ഏങണിയര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-

10-2020-ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-7771/2021 18-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഏങണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക മൈഹദീൻ കടി (െമായതീൻകട

ി )  കരികളകത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയപാത അേതാറിറി മൻപാെക    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ  അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക   ഏങണിയര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-

09-2003-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷൺമഖൻ ഭരതാവ 82

2 േരഖ മകള 44

3 രാഗി സനിൽ മകള 42

4 രാേഗഷ പി എസ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹാജിറ ഭാര് 68

2 കദീജ മകള 50

3 മഹമദ ൈഫസൽ മകന 48

4 ഐഷ ഭായ മകള 46

5 ഉമർ ഫാറഖ മകന 46

6 ഇബാഹിം ഖലീൽ മകന 42

7 മഹമദ ഇസായിൽ മകന 40
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-8323/2021 28-10-2021
 
  ചാവകാട താലകില   തളികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിവാകരൻ  ഒേലകാടിൽ വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െകാടങൂർ  എൽ  എ  എൻ  എച്  ഓഫിസിൽ  ഹാജരാകന   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തളികളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഭാനമതി  ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2020 -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:എ5-8077/2021 22-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   വലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണൻ മകൻ ചനൻ  ആരിപിനി വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എൽ എ എൻ എച് ഓഫിസിൽ ഹാജരാകന  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വലപാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന പശാന് എ സി , , േബാധിപിച അേപക

വലപാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-01-2017  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാനമതി ഭാര് 72

2 ൈഷജ ഡി ഒേലകാട് മകന 51

3 ൈബജ ദിവാകരൻ മകന 48

4 ൈലജ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പശാന് എ സി മകന 33
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-7761/2021 18-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഇരിങപം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ബാബ (s/o േഗാവിനൻകടി നായ

ർ ,പിലാേതാടതിൽ ഹൗസ െവളലേശരി പി  ഒ േകാഴിേകാട)  ചീേരടത്പറമ് ഹരികപ വീടിൽ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  ആശിത നിയമനം ലഭികനതിേലകം ഗരവായർ SBI ബാങിൽ നിന് 1 ലകം രപ പിൻവലികനതിനം

ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    ഇരിങപം  വിേലജില  ടിയാെന

അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക   ഇരിങപം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമണി അമ മാതാവ 78

2 സിന റി െക ഭാര് 45

3 ഹരികഷ പി ബി മകന 21

4 ഹത്ാ പി ബി മകള 18

16th November 2021Revenue Department12451
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