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NOTICE

 
നമര:എ 5-8938/2021 15-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   പനയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞടി മകൻ രാമി അബദൾ കാദർ

പണികവീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ  ഹാജരാകന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹാഷിക  െക ,

പനയർ കാര്ാടത്  , േബാധിപിച അേപക   പനയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2012  -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:എ5-8936/2021 15-11-2021
 
  ചാവകാട  താലകില    എടകഴിയർ   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   വി  പി  സൈലമാൻ

അഞകണതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി   ഓഫീസിൽ ഹാജരാകന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എടകഴിയർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജീൽ

സൈലമാൻ , അഞകണതിൽ , േബാധിപിച അേപക   എടകഴിയർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2016 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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 ബാദഷ അബദൾ കാദർ കാര്ാടത് മകന 50

2 െഷരീഫ അബദൾ കാദർ മകള 46

3 ഷിഹാബ മകന 38

4 ഹാഷിക െക മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ ഭാര് 63

2 ഷാജിത മകള 49

3 സജിൽ സൈലമാൻ മകന 48

4 ഷബനാസ  സൈലമാൻ മകന 38

5 ഷബാബ  സൈലമാൻ മകന 32
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നമര:എ5-8959/2021 15-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഒരമനയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാറ  പതിയ വീടിൽ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ   ഹാജരാകന   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒരമനയര വിേലജില   പേരതയെട മകന അബദൾ ഗഫർ , പതിയ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-10-2004 -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:എ5-8937/2021 15-11-2021
 
  ചാവകാട താലകില   പനയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായീൻ  നാലകത്  വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകന  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െഷരീഫ െകാമതയിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-1993  -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:എ5-8941/2021 15-11-2021
 
  ചാവകാട  താലകില    പനയര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െമായ  മകൻ  അബാസ

തറയിലകായിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന രായം മരകാർ

വീടിൽ താഹിർ  േബാധിപിച അേപക   പനയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-11-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമ ഭരതാവ 87

2 അബദൾ ഗഫർ മകന 61

3 അഷറഫ മകന 57

4 താഹിറ മകള 52

5 ഉൈമറ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഷരീഫ ഭാര് 48

2 മർഷിദ എ മകന 28

15792 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



് 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:എ5-8951/2021 15-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഒരമനയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി സേലഖ  കറപം വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകന  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒരമനയർ  വിേലജില   പേരതയെട മകള സൈബദ അഷറഫ , കറപം വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2017 -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:എ 5-8971/2021 15-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   എടകഴിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ റഹാൻ,   തരതികാട്

പിലാകൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    എടകഴിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന കരീം  ,

തരതികാട്  പിലാകൽ  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   എടകഴിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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 ൈമമന ഭാര് 68

2 കദീജ മകള 50

3 താഹിർ രായമരകാർ  വീടിൽ മകന 48

4 നൗഫൽ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ െക വി മകള 53

2 ൈസഫനീസ മകള 36

3 കളങര വീടിൽ മഹമദ സേഹാദരൻ 65

4 ജമീല സേഹാദരി 62

5 അലിമ സേഹാദരി 59

6 സൗദാബി സേഹാദരി 57

7 റംലത് സേഹാദരി 56

07th December 2021Revenue Department15793
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:എ5-8935/2021 15-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   കടപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമറിെന ഭാര് ആയ പാതേമാൾ,

കറപം വീടിൽ മാടകാട്  വളപിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ ഹാജരാകന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപറം വിേലജില   പേരതയെട മകന

അബദൾ സലാം , കറപം വീടിൽ മാടകാട് വളപിൽ , േബാധിപിച അേപക   കടപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-10-2021  -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:എ5-8933/2021 15-11-2021
 
  ചാവകാട  താലകില   ഒരമനയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമദ മകൻ മഹമദണി,

പതിയവീടിൽ കാരയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ ഹാജരാകന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒരമനയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന

അഷറഫ  ,  പതിയ വീടിൽ കാരയിൽ വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   ഒരമനയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-1969  -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 ടി പി മകള 51

2 ഫാതിമ ലതീഫ മകള 53

3 കരീം െക മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബദൾ സലാം മകന 55

2 ആമിന കഞ മകള 55

3 ൈഹറനീസ മകള 51

4 ൈസറാ ബാന മകള 47

5 ഷൗകതലി മകന 44

6 ഷമീന മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഷറഫ മകന 60

2 കദീജ ഭാര് 80
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നമര:എ5-8932/2021 15-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   പനയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായടി എളപാട്  എനയാളെട

അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ  ഹാജരാകന   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന കനമത്  മകൻ കഞിമഹമദ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2002 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിമഹമദ മകന 64

2 െക ബകർ മകന 59

3 സൈബദ മകള 49
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നമര:എ5-8958/2021 15-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഒരമനയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാദർേമാൻ  അമലതവീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകന  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒരമനയർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷാജിത , അമലതവീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-10-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.     ൈ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:എ5-8880/2021 15-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഒരമനയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായണി ഹാജി  ൈവശ്ംവീടി

ൽ കനമൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒരമനയർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അൻവർ

സാദത് ,  ൈവശ്ംവീടിൽ കനമൽ വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   ഒരമനയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-02-2002  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാജിത വി ഭാര് 45

2 ഷംജാദ എ വി മകന 26

3 മഹമദ ഷാദിർ എ വി മകന 21

4 ഐഷ െഷറിൻ എ െക മകള 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കയമ ഭാര് 88

2 താഹിറ മകള 66

3 അബദൾ നാസർ മകന 67

4 സരിയത് യഹിയ മകള 60

5 അയബ മകന 59
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നമര:എ5-8881/2021 15-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഒരമനയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിെമായ ഭാര് നബീസകടി,

അറയൽ രാമഞത  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ  ഹാജരാകന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒരമനയർ  വിേലജില   പേരതയെട

ഭരതാവ കഞിെമായ , അറയൽ രാമഞത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഒരമനയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-04-2020  -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:എ5-8961/2021 15-11-2021
 
  ചാവകാട  താലകില    മലേശരി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േകായകടി  മകൻ  അബ,

മമസായിലത്  ചിനകൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ഹാജരാകന   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മലേശരി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  റംലത്  ,

മമസായിലത് ചിനകൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മലേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-01-2020 -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. 

6 നസീമ അബബകർ മകള 53

7 ബർഹാനദീൻ പി എം മകന 55

8 പി എം യഹിയഖാൻ മകന 51

9 പി എം മജീബ മകന 49

10 നസീറ ബഷീർ അഹമദ മകള 48

11 അൻവർ സാദത് മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിെമായ ഭരതാവ 87

2 സഫിയ ഷാഹൽ ഹമീദ മകള 58

3 െക അബദൾ റഷീദ മകന 56

4 അബദൾ ജലീൽ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റംലത് ഭാര് 55

2 ആബിറ  എം എ മകള 36

3 ആദിർ മകന 34

4 അഫ ഇകബാൽ മകള 30

5 വസീം അകം മകന 28
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നമര:എ5-9008/2021 15-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   പേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കരിയേകാസ മകൻ രാേജഷ പി െക,

േപരാമംഗലത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകന  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിന രാേജഷ , േപരാമംഗലത് വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈ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:എ5-9011/2021 15-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   നാടിക വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കിട മകൻ ഇ ടി െക ബാലകഷൻ,  ഇയാന

ി േതാടങൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നാടിക വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗിരിജ , ഇയാനി

േതാടങൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   നാടിക വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2021 -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

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-9014/2021 15-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഇരിങപം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാവടി മകൻ ഹംസ െക െക,

ഷംസീന മൻസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ േപരിൽ ബാങിലള 1,00,000  രപ പിൻവലികന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരിങപം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

6 അബസർ  എം എ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിന രാേജഷ ഭാര് 40

2 കിേസാ സിറിയക് മകന 17

3 ആൻവിൻ പി ആർ മകന 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ ഭാര് 69

2 ലകി ഇയാനി മകള 40

3 േതാടത് ഭദ മകള 37

4 ആർദ ഇയാനി മകള 27
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ൈലല , ഷംസീന മൻസിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇരിങപം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2021 -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:എ5-9016/2021 15-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഇരിങപം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞപ മകൻ േവലായധൻ എ െക,

േകാേറാട്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ േപരിൽ ബാങിലള 1,00,000 രപ പിൻവലികന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരിങപം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

മണി , േകാേറാട് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇരിങപം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-07-2021 -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:എ5-9012/2021 15-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   നാടിക വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻ മകൻ ബാബ  പനപളി വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിൽ  ബാങിലള  50,000  രപ  പിൻവലികന   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നാടിക വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിബിേമാൾ ,

പനപളി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   നാടിക വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈലല എൻ ടി ഭാര് 64

2 ഷകീം ഹംസ മകന 44

3 സതാർ ഹംസ മകന 43

4 ഷംസീന മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മണി ഭാര് 51

2 മിഥൻ മകന 30

3 ജിതിൻ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5 -9015 / 2021 18-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഇരിങപം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദമനാഭൻ മകൻ രാജേഗാപാലൻ

അമതശീ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ     ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇരിങപം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രജനി വി സി , അമതശീ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

ഇരിങപം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-05-2021  -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:എ5-8960/2021 18-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഒരമനയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസയലവി മകൾ ഷഹീദ മനാഫ

പണികവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഒരമനയർ  വിേലജില   പേരതയെട മാതാവ സൈബദ , പണികവീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഒരമനയർ  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-

04-2018  -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:എ5-9013/ 2021 18-11-2021
 
  ചാവകാട താലകില   നാടിക വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി വി രാമൻകടി മകൻ ശീരാമൻ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രജനി വി സി ഭാര് 46

2 അരനതി രാജേഗാപാലൻ മകള 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െസയലവി പിതാവ 62

2 സൈബദ മാതാവ 55

3 മനാഫ ഭരതാവ 48

4 ഫിദഫാതിമ മകള 15
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െചമിപറമിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നാഷണൽ  ൈഹേവ  ഓഫീസിൽ     ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നാടിക വിേലജില   പേരതനെറ മകന അജിത് , െചമിപറമിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-1996  -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 9010 /2021  18-11-2021
 
  ചാവകാട  താലകില    പാവറടി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   റാഫിയത്  അഷറഫ   നയ

െകാേടപറമിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാവറടി വിേലജില   പേരതയെട മാതാവ കദീജ , പണികവീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പാവറടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന     24-09-2013  -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:എ5-9148/2021 18-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ െക സഹേദവൻ  ആറെകടി വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നാഷണൽ ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസിൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണതല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഭാേറായ , ആറെകടി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

മണതല വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-01-1991  -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 അനിത മകള 56

2 സി എസ അരൺ മകന 52

3 അജിത് മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ മാതാവ 80

2 െഷയഖ സൈബർ മകന 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:എ5-9143/2021 18-11-2021
 
  ചാവകാട താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപ മകൻ ശിവരാമൻ എൻ എ

െനടിേയടത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നാഷണൽ ൈഹേവ അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണതല വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശരതകമാർ  ,

െനടിേയടത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മണതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-11-2003  -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:എ5-9147/2021 18-11-2021
 
  ചാവകാട താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദണി മകൻ മഹമദ അലി

പണിക വീടിൽ േകാടപറത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണതല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷാജിത , പണിക വീടിൽ േകാടപറത് , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021  -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. 

 

1 പഭാേറായ ഭാര് 67

2 േസാഹൻ സഹേദവൻ മകന 45

3 ബിേജായ സഹേദവൻ ആറെകടി മകന 42

4 സരിത ഗപ മകള 38

5 ശാലിനി െപർസികാസലീേനാ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി ഭാര് 70

2 ശരതകമാർ മകന 45

3 രഞിത് െനടിേയടത് ശിവരാമൻ മകന 44

4 ശീജിത് എൻ എസ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാജിത ഭാര് 49

2 മഹമദ ഷബാൻ മകന 30

3 ഷബിൻ പി െക മകന 29

4 മഹമദ ഷറൺ അലി മകന 24
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NOTICE

 
നമര:എ5-9142/2021 18-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനപ ടി േമാഹനൻ  തറയിൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എൽ ഐ സി  ഓഫീസിൽ   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 മണതല വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ എസ െക ൈഷലജ , തറയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മണതല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    04-04-2021  -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 -9141 / 2021 18-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ മാകൽ  അപണി മകൻ ഗംഗാധരൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണതല

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഷാജ േബാധിപിച അേപക   മണതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-01-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
നമര:എ5 -9145 / 2021 18-11-2021
 
  ചാവകാട  താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ മകൻ ശീനിവാസൻ

െനടിേയടത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ     ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണതല വിേലജില   പേരതനെറ മകള രമ് ,  െനടിേയടത് ,  േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ െക ൈഷലജ മാതാവ 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഷാജ ഭാര് 54

2 മിഥൻ ഗംഗാധരൻ മകന 34

3 ഷിബിൻ ഗംഗാധരൻ മകന 30

4 നിതീഷ ഗംഗാധരൻ മകന 28
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അേപക   മണതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-1995  -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 -9144 / 2021 18-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപൻ മകൻ രാജ  നരിയംപളി

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േലാടറി  സബ ഓഫീസിൽ    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണതല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലത , നരിയംപളി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മണതല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-09-2021  -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  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-9158/ 2021 18-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഇടകഴിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാമ മകൻ അബ  അലിേകാളിൽ

  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഇടകഴിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  പാതേമാൾ ,  അലിേകാളിൽ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ധന് എൻ എസ  മരണെപട സേഹാദരൻ ശീധരെൻറ മകള 42

2 രമ്ൻ എൻ എസ മരണെപട സേഹാദരൻ ശീധരെൻറ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത ഭാര് 52

2 അമത എൻ എസ മകള 28

3 ഐശ്ര് എൻ ആർ മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതേമാൾ ഭാര് 73

2 അബൾ റസാക് മകന 63
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നമര:എ5-9146/ 2021 18-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ പി കഷൻ ഭാര് എൻ െക രഗിണി

 െനടിേയടത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നാഷണൽ ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസിൽ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണതല വിേലജില   മരണെപട മകൻ ശീധരെൻറ  മകള

രമ് , , േബാധിപിച അേപക   മണതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-04-2008  -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. 

 
നമര:എ5-9157/ 2021 18-11-2021
 
  ചാവകാട താലകില   ഒരമനയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കലായിൽ രാമൻ മകൻ അപ

കലായിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നാഷണൽ  ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒരമനയർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാനകി ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-11-1991 -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. 

 

3 ഇസഹാക് മകന 60

4 റംല മകള 58

5 അബൾ ഒഫർ മകന 54

6 അബൾ കാദർ മകന 49

7 അബൾ ജിയാസ മകന 44

8 ഷമീറ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ് എൻ എസ    മരണെപട മകൻ ശീധരെൻറ മകള 38

2 ധന് എൻ എസ    മരണെപട മകൻ ശീധരെൻറ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി ഭാര് 72

2 രതനാകരൻ മകന 50

3 പസന മകള 46

4 പീത മകള 52
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