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NOTICE

 
നമര:എ5-917/2022 30-01-2022
 
ചാവകാട താലകില   തളികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷന എന െക s/o േകാനികടി ,നമി

വീട എനയാളെട  അവകാശികളക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സരടിഫികറിനായി

തളികളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേരഷ കമാര, s/o കഷന  നമി വീട, േബാധിപിച അേപക  തളികളം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സരടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-

05-2017  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള മരണെപടിടളതാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ സരടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവണെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-913/2022 30-01-2022
 
ചാവകാട താലകില   തളികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനീപ വി എസ  s/o സബമണ്ന

േവടവന വീട  എനയാളെട   അവകാശികളക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സരടിഫികറിനായി   തളികളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിന െക പി, w/o സനീപ ,േവടവന വീട, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകള മരണെപടിടളാണ. ൈമനര  താെഴയള  ലിസില

കമ നമര  1  നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച്  അവകാശ സരടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവണെമനറ  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 ശാരദ ഭാര് 72

2 വീരമണി മകന 59

3 അനില മകന 52

4 സേരഷ കമാര മകന 50

5 സീന മകള 48

6 ഷീന മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മിന െക പി ഭാര് 30

2 മിനസാര  സനീപ മകള 8

3 സ്ാസിക വി എസ മകള 2

08th February 2022Revenue Department5009
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നമര:എ5-916/2022 30-01-2022
 
ചാവകാട താലകില  തളികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നബീസ w/o ഖാദര പതിയവീടില വീ

ട എനയാളെട  അവകാശികളക്  ൈഹേവ അേതാറിറി ഒാഫീസ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സരടിഫികറിനായി  തളികളം വിേലജില   പേരതയെട മകന നിഷാബ പി െക , s/o ഖാദരപതിയവീടില വീട, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-10-2007  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം, ഭരതാവം മരണെപടിടളതാണ. അതനസരിച്

അവകാശ സരടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവണെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-915/2022 30-01-2022
 
 ചാവകാട താലകില തളികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതാകി െക പി w/o പകാശ വി െക

വലത് വീട എനയാളെട  അവകാശികളക്  ടഷറി ഒാഫീസ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സരടിഫികറിനായി   തളികളം വിേലജില   പേരതയെട മകന രഞിത് കമാര വി പി , s/o പകാശ വി െകവലത് വീട,

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

സരടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകളം,  ഭരതാവം മരണെപടിടളതാണ.

അതനസരിച് അവകാശ സരടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവണെമനറ   ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-914/2022 30-01-2022
 
ചാവകാട താലകില   തളികളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതീഷ സി പി  s/o പരേഷാതമന

ചകാമാടില വീട  എനയാളെട  അവകാശികളക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സരടിഫികറിനായി   തളികളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീന , w/o സതീഷ , ചകാമാടില വീട, േബാധിപിച അേപക

തളികളം   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സരടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-12-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

4 ലീന മാതാവ 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അഷറഫ മകന 58

2 ഷിഹാബദീന മകന 53

3 സിറാജദീന മകന 49

4 നിഷാബ പി െക മകന 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രഞിത് കമാര വി പി മകന 45

2 രശി വി പി മകള 48
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പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പിതാവ  മരണെപടിടളതാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ

സരടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവണെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-849/2022 30-01-2022
 
 ചാവകാട താലകില എളവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പിനസ  പി ഡി  s/o േദവസി പി പി

പലിേകാടില വീട എനയാളെട  അവകാശികളക്  ആശിത നിയമനതിനായി ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സരടിഫികറിനായി  എളവളി   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ജയലകി,  w/o  പിനസ  പി  ഡി

പലിേകാടില വീട, േബാധിപിച അേപക  എളവളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സരടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ മരണെപടിടളതാണ.  ൈമനര

താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സരടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവണെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-911/2022 30-01-2022
 
 ചാവകാട താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒ എ യേശാദ D/o അപകടന ഒാടാട

ട വീട എനയാളെട  അവകാശികളക്  േപാസ്  ഒാഫീസ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സരടിഫികറിനായി    ൈതകാട വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി   മകന സനില കമാര,  മതിരംപറമില വീട,

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

സരടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.    മാതാപിതാകളം,  ഏക  സേഹാദരി  കൗസല്യം

മരണെപടിടളതാണ.  പേരത  അവിവാഹിതയായിരന.  അതനസരിച്  അവകാശ  സരടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവണെമനറ   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 ലീന ഭാര് 51

2 അഖിേലഷ സി എസ മകന 22

3 സലീഷ മകന 31

4 കൗസല് മാതാവ 72

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയലകി ഭാര് 38

2 െഎഡ മകള 11

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:എ5-918/2022 31-01-2022
 
 ചാവകാട താലകില   ൈതകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നനകമാര പി ബി   s/o ബാലന 

പനയല വീട   എനയാളെട   അവകാശികളക്   ബാങ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സരടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന േരാഹിത് കമാര,  പനയല വീട , േബാധിപിച അേപക

ൈതകാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സരടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര് മരണെപടിടളതാണ. അതനസരിച് അവകാശ

സരടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവണെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

1 സനില കമാര                             ഏക സേഹാദരി
കൗസല്യെട മകന

മകന 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കാരത്യനി  വി മാതാവ 91

2 േരാഹിത് കമാര പി വി മകന 28

3 േറാഷ കമാര പി വി മകന 25
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NOTICE

 
നമര:എ5-422/2021 25-01-2022
 
 ചാവകാട താലകില   വലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വീരാവണി മകൻ പി വി അബബകർ,

പതിയാേശരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പതിയാേശരി അനീഷ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2021  -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:എ5-335/2022 22-01-2022
 
 ചാവകാട താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമീർ ഹംസ ഭാര് റകിയ,  കറപം

വീടിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മഹമദ ബഷീർ, കറപം വീടിൽ , ഈ ഓഫീസിൽ േബാധിപിച അേപക  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    13-

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 -3801/2021 25-01-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റകിയാബി പി എ ഭാര് 62

2 രഹന അസബ മകള 47

3 അഭിലാഷ പി എ മകന 45

4 ഷഹ മകള 43

5 അനീഷ പി എ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ ബഷീർ മകന 54

2 നൗഷാദ െക വി മകന 42

3 നൗഷത് മകള 44

4 അമീർ ഹംസ ഭരതാവ 75
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 ചാവകാട താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദണി  െതരവത് േകാടപറത

്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ൈഹേവ അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  അഹമദണി മകൾ ൈഖറനീസ , െകാടപറത് ,ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച

അേപക  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-12-1985  -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:എ5-302/2022 25-01-2022
 
 ചാവകാട താലകില   കടപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വീരാൻകഞ് മകൻ തപത് െമായണി,

 തപത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    തപത് ഉൈമവ ഈ ഓഫീസിൽ  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-06-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈഖറനീസ മകള 59

2 മഹമദ നസീം മകന 54

3 നർ മഹമദ മകന 49

4 െമഹബബ മകന 45

5 സാലിഹ മകന 42

6 ഹാജറ (മരണെപട മകൻ ലിയാകത് അലിയെട ഭാര്) മകെന ഭാര് 45

7 നിസാമദീൻ (മരണെപട മകൻ ലിയാകത് അലിയെട മകൻ) പൗതൻ 25

8 മഹമദ നിയാസ (മരണെപട മകൻ ലിയാകത് അലിയെട
മകൻ)

പൗതൻ 22

9 ഐഷാബി (മരണെപട മകൻ ഇകബാലിെന ഭാര്) മകെന ഭാര് 41

10 ആദൻ മഹമദ ഇകബാൽ (മരണെപട മകൻ ഇകബാലിെന
മകൻ)

പൗതൻ 23

11 ആഫിഅ േസായ ഇകബാൽ (മരണെപട മകൻ
ഇകബാലിെന മകൾ)

പൗതി 9

12 ഷാജിത (മരണെപട മകൻ അകബറിെന ഭാര്) മകെന ഭാര് 46

13 അഫ (മരണെപട മകൻ അകബറിെന മകൾ) പൗതി 17

14 അഹസന (മരണെപട മകൻ അകബറിെന മകൾ) പൗതി 15

15 മഹമദ യാസീൻ (മരണെപട മകൻ അകബറിെന മകൻ) പൗതൻ 9

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉൈമവ ഭാര് 64
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2 ഷാജി നവാസ മകന 42

3 ഷാനവാസ മകന 44

4 ഷഹിൻ മകന 40

5 റസിയ മകള 37
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-994/2022 31-01-2022
 
 ചാവകാട താലകില  വാടാനപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ പി പി  s/o െപാറിഞ

െപരമാടന വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപനഷന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാടാനപളി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഫാനസിസ േസവിയര, െപരമാടന വീട, േബാധിപിച

അേപക   വാടാനപളി   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭാര്  മരണെപടിടളതാണ. 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:എ5-212/2022 02-02-2022
 
 ചാവകാട താലകില   തളികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവല തിണിയില വിീട എനയാളെട

അവകാശികളക്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സരടിഫികറിനായി  തളികളം  വിേലജില

പേരതനെറ മകന രാജന, തിണിയില വിീട, േബാധിപിച അേപക  തളികളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സരടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-1982 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം

ഭാര്യം മരണെപടിടളതാണ. അതനസരിച് അവകാശ സരടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം

ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവണെമനറ  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 ഫാനസിസ േസവിയര മകന 44

2 ആനണി മകന 42

3 മറിയാമ മകള 55

4 േബബി മകള 49

5 േതാമസ                                (മരണെപട മകള
അലേഫാണസയെട ഭരതാവ  )

ഭരതാവ 64

6 ആനസന                             (മരണെപട മകള
അലേഫാണസയെട മകന  )

മകന 30

7 ആലബീന                            (മരണെപട മകള
അലേഫാണസയെട മകന  )

മകന 25

8 ആനസി                                (മരണെപട മകള
അലേഫാണസയെട മകള  )

മകള 20
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നമര:എ5-1021/2022 02-02-2022
 
ചാവകാട താലകില   തളികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   പളിപറമില രാമനാഥന , പളിപറമില

വീട എനയാളെട  അവകാശികളക്  ൈഹേവ അേതാറിറി  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സരടിഫികറിനായി  തളികളം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  മിനി  രാമനാഥന,  w/o  രാമനാഥനപളിപറമില  വീട,

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

സരടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകള മരണെപടിടളതാണ. അതനസരിച്

അവകാശ സരടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവണെമനറ

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 സദാനനഭായ മകള 78

2 തിലകന മകന 75

3 രാജന മകന 73

4 സരഭില മകള 69

5 അനില മകള 66

6 ഉഷ                                            (മരണെപട മകന
രാമചനെന മകള)

മകള 68

7 ബീന                                           (മരണെപട മകന
രാമചനെന മകള)

മകള 65

8 സതീഷ കമാര                                (മരണെപട മകന
രാമചനെന മകന)

മകന 64

9 ഷീബ                                          (മരണെപട മകന
രാമചനെന മകള)

മകള 62

10 ശീേദവി                                        (മരണെപട മകള
സനനാഭായെട മകള)

മകള 66

11 കല                                ( മരണെപട മകള
സനനാഭായെട മരണെപട മകന  േസതമാധവെന   ഭാര് )

ഭാര് 57

12 സേനഷ                           ( മരണെപട മകള
സനനാഭായെട മരണെപട മകന  േസതമാധവെന   മകന )

മകന 36

13 േസാേനഷ                         ( മരണെപട മകള
സനനാഭായെട മരണെപട മകന  േസതമാധവെന   മകന )

മകന 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മിനി രാമനാഥന ഭാര് 52

2 ആതിര  രാമനാഥന മകള 28
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