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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
:എ5-6629/2021 10-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   തളികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിമാമ മകൻ തിലകൻ  എരേണഴത

് െവങാലി വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തളികളം വിേലജില   പേരതനെറ അവകാശികൾ  ,  േബാധിപിച അേപക

തളികളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2011  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-6627/2021 10-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   തളികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എൻ കരണാകരൻ മകൻ പി െക

ജീവൻ   െപായാറ  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തളികളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അവകാശികൾ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-02-2012 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-6628/2021 10-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിഷ ഭാര് 58

2 സനീപ തിലക ഇ വി മകന 37

3 നിതിൻ തിലക മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയലകി ഭാര് 61

2 ജിേജായ പി ജീവൻ മകന 38

3  ജിനി െഡനി മകള 42

4 സീമനിനി അമ 97
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  ചാവകാട  താലകില   തളികളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   ഹൈസൻ  അരവേശരി  വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െക എസ ഇ ബി ഓഫീസ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തളികളം വിേലജില   പേരതനെറ  അവകാശികൾ , േബാധിപിച അേപക   തളികളം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-

11-1997  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് 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 അബൾ മജീദ മകന 68

2 െസയത എ എച മകള 64

3 അരവേശരി ഹൈസൻ അബൾ സതാർ മകന 60

4 അരവേശരി ഹൈസൻ അബൾ ഗഫർ മകന 58

5 നറദീൻ എ എച് മകന 55

6 ഹബീബള എ എച് മകന 53

7 സൈലഖ മകള 51

8 മഹമദ അലി മകന 49
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
:എ 5-6585/ 21 10-09-2021
 
  ചാവകാട താലകില   നാടിക വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണി  േതാടപളി  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  ബാങിലള 70000 രപ പിൻവലികനതിന   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള  നാടിക വിേലജില    ബിന , ഞാറെവടി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   നാടിക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-6624/ 21 10-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   തളികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാകരൻ  പളിതാഴത് വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ     ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന തളികളം വിേലജില    അഭിലാഷ പി എസ , പളിതാഴത് വീടിൽ , േബാധിപിച

അേപക   തളികളം 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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-6632/ 21 10-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   തളികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാകരൻ എ എസ  അേണഴത് വീടിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പിയൻ എൻ എസ മകന 53

2 പിയ സധ എൻ എസ മകള 51

3 ബിന മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമന ഭാര് 61

2 അഭിലാഷ പി എസ മകന 47

3 അനഗഹ മകള 38
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 എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ     ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര്  തളികളം വിേലജില    രാധ പി വി , അേണഴത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

തളികളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-12-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-6626/ 21 10-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   തളികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉസമാൻ പി ഒ  േപാകാകിലത് വീടി

ൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതെന മകൻ   തളികളം വിേലജില   പി യ സകീർ , േപാകാകിലത് വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-07-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-6625/ 21 10-09-2021
 
  ചാവകാട  താലകില   തളികളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരീത  പി  എ  പളിക വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന   തളികളം വിേലജില    അബദൾ റസാക് , പളിക വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

തളികളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-07-2012  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ പി വി ഭാര് 57

2 ശങർ എസ അേണഴത് മകന 35

3 ശ്ാമ എ എസ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി യ സകീർ മകന 53

2 ൈലല മകള 59

3 സഹറ മകള 68

4 അബദൾ ഗഫർ പി യ മകന 62

5 അഷറഫ മകന 66

6 മഹമദ ഫാറക് മകന 54
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ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-6623/ 21 10-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   തളികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിേകാരൻ  മണാതാംപറമിൽ

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസിൽ   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന  തളികളം വിേലജില    എം െക ബാബ , മണാതാംപറമിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2016  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-6618/ 21 10-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഏങണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എ ഉണി  കളതിൽ വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന  ഏങണിയര വിേലജില    േപംകമാർ െക യ , കളതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച

അേപക   ഏങണിയര വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-03-1974 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീവി ഭാര് 78

2 അബദൾ റസാക് മകന 53

3 അബദൾ ഗഫർ മകന 53

4 ജബാർ പി പി മകന 47

5 ഫാതിമത് സഹറ ഹനീഫ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി മകള 54

2 ലീല എം െക മകള 52

3 എം െക ബാബ മകന 50

4 സധൻ എം െക മകന 47

5 ബീന മകള 43

6 ജിനപ (മരണെപട മകൾ ചനയെട മകൻ
)

പൗതൻ 35

7 ജിഷ (മരണെപട മകൾ ചനയെട മകൾ ) പൗതി 28
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:എ5-6620/21 10-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഏങണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം വി േപമചനൻ  േമേലടത്

വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസിൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതെന ഭാര്   ഏങണിയര വിേലജില  ശഭ ,  േമേലടത്  വീടിൽ ,  േബാധിപിച  അേപക

ഏങണിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-6619/ 21 10-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഏങണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പകാശൻ ടി െക  തചപളി വീടിൽ

 എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര്   ഏ ങണിയര വിേലജില   ശശികല , തചപളി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

ഏങണിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധഭായി െക യ മകള 76

2 ജയറാണി െക മകള 72

3 രതിേദവി െക യ മകള 71

4 െക യ േമാഹൻ മകന 68

5 േപംകമാർ െക   യ മകന 65

6 ഗീത രാമേദവൻ മകള 62

7 ഗംഗാ േദവി മകള 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശഭ ഭാര് 64

2 ശീേദവി മകള 41

3 വിദ്ാനനൻ എം പി മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശികല ഭാര് 58

2 പിയദ വിേജായ മകള 32

12th October 2021Revenue Department8195
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 

8196 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2021


		2021-10-12T16:13:54+0530
	Salim A




