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NOTICE

 
:എ5-6725/2021 20-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   കടികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായ മകൻ ൈസനദീൻ  കളതിങ

ൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസിൽ   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക   കടികാട 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

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-6721/2021 20-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   വലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ മകൻ ചനൻ  കറപത് വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വലപാട  പഞായത്  ഓഫീസിൽ    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക   വലപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    29-10-2012-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. 

 
:എ5-6824/2021 20-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഒരമനയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹസൻ മസിയാർ മകൻ മഹമദ

ഹബീബള  വി   വലിയകത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റാഷിദ ഭാര് 49

2 അജമൽ ൈസനദീൻ മകന 24

3 റിസന ൈസനദീൻ മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത െക വി ഭാര് 68

2 ശാരിക മകള 45

3 ശാലിനി െക വി മകള 40
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ഒരമനയർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-01-2020-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. 

 
:എ5-6794/2021 20-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   പനയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാവ മകൻ അലി  എളപാട് വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക   പനയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-10-2014-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. 

 
:എ5-6728/2021 20-09-2021
 
  ചാവകാട താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണപിള മകൻ പി  െക

പങജാകൻ നായർ  പടരമഠതിൽ ഉണികാട് മീരഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ

ലഭികന  ആവശ്തിനായി   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ അവകാശികൾ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2021-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ െക വി ഭാര് 54

2 ഹസീർ ഹബീബ മകന 36

3 ഹസിം ഹബീബ വി മകന 33

4 ഹസന ഹബീബ വി മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറാബി ഭാര് 48

2 അൽതാഫനീസ മകള 30

3 സജില എ വി മകള 27

4 മഹമദ സൈഫൽ എ വി മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:എ5-6726/2021 20-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില  ചാവകാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ നായർ മകൻ േസാമൻ നായ

ർ വി ആർ   വടേകമറം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള േഷാപ് അവകാശികളെട േപരിൽ

മാറനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   ചാവകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   27-02-2020-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. 

 
:എ5-6722/2021 20-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   വലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ ഭാര് കൗസ  േമതിൽ വീടിൽ

 എനവരെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ   അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക   വലപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   10-07-2010-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. 

 
:എ5-6755/2021 20-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലവി  പണികവീടിൽ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ   േപരിൽ   ബാങിലള തക പിൻവലികന ആവശ്തിന    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   മണതല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-10-1988-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

1 മരളി പി മകന 51

2 േമാഹനൻ പി മകന 49

3 മീര പി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ ഭായ െക ആർ ഭാര് 57

2 കഷപിയ വി എസ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പീത മകള 61
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കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-6748/2021 20-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   എളവളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ  പലിേകാടിൽ വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  സർവീസ അനകല്ങൾ ലഭികനതിനായി      അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക  എളവളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-07-2021-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. 

 
:എ5-6729/2021 20-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാപ മകൻ സി െക ഉണികഷൻ

െചറാടി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിനായി    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക    ൈതകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-01-2021-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അയബ പണികവീടിൽ മകന 50

2 രകസാന മകള 48

3 നൗഷാദ പി പി മകന 46

4 മനാഫ മകന 45

5 ഫൗസിയ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െകാചേതസ് ഭാര് 51

2 വൽസ മകള 32

3 െടൻസി പി വി മകള 30

4 െനൽസ പി വി മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവി സഷിമ സി യ മകള 30

2 േദവി സചിത സി യ മകള 27
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
:എ5-6718/2021 20-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   വലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപകടി മകൻ താമി  തപയാറ് വീടിൽ

 എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതെൻറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   വലപാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2014-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. 

 
:എ5-6717/2021 20-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില വലപാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞികണൻ മകൻ ബാലൻ പി െക  പലാട

്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങിലള  50000  രപ പിൻവലികനതിനായി       അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വലപാട വിേലജില   പേരതനെറ പേരതെൻറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   വലപാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-

03-2018-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-6715/2021 20-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   വലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായത ഭാര് കയ  എടവഴി പറത്

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിൽ ബാങിലള 430000 രപ പിൻവലികന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക  വലപാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി മകള 47

2 മേനഷ ടി ടി മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജന ബാലൻ ഭാര് 66

2 വിഷ പി ബി മകന 29
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ടിയാന    07-02-2015-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. 

 
:എ5-6723/2021 20-09-2021
 
  ചാവകാട  താലകില   കടികാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അടിമ  വി  മകൻ േഗാപി  വി

പാേണാതയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   കടികാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2021-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇ എം അബദൾ ജലീൽ മകന 55

2 കബീർ ഇ എം മകന 51

3 ഷമീന മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിേമാൾ അമ 81

2 ശാനി ഭാര് 53

3 അശ്തി ജി മകള 29

4 അഞനാ േദവി ജി മകള 24

5 അശ്ിൻ േദവ ജി മകന 19
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
:എ 5 -6798/ 2021 22-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   തളികളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എ ദാേമാദരൻ S/o അയപൻ ,

കളപരകൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന സധീർ െക ഡി  േബാധിപിച അേപക

തളികളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-10-2016  -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. 

 
:എ 5 -6882/ 2021 23-09-2021
 
  ചാവകാട താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി ,   െനടിേയടത് വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട

മകന അേശാകൻ , മണതല െനടിേയടത് വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   മണതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-03-1982  -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. 

 
:എ 5 -6884/ 2021 23-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖാലിദ , െതരവത് െകാപ വീടിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര ഭാര് 83

2 സധീർ െക ഡി മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അേശാകൻ മകന 66

2 േദവദാസ എസ മകന 62

3 േസാമൻ എസ മകന 55

4 സത്രാജൻ മകന 59

5 ഉദയൻ എസ മകന 50
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എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെന േപരിൽ ബാങിലള 3 ,50 ,000 രപ പിൻവലികനതിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മകന അബൽ മനാഫ ടി  െക ,  െതരവത് െകാപ വീടിൽ

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

സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന              14-10-1994  -ല മരണെപടതായം  പേരതെന  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. 

 
:എ 5-6883/ 2021 23-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ പി ബാലൻ s/o പറേങാടൻ

െനടിേയടത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെന േപരിൽ ബാങിലള 100000 രപ പിൻവലികനതിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് സരസ്തി , െനടിേയടത് വീടിൽ

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

സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന             11-10-2017  -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. 

 
:എ 5 -6885/ 2021 23-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഇരിങപം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ വി പി , s/o പറിഞകടി

വടേകതല വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെന േപരിൽ ബാങിലള 25000 രപ പിൻവലികനതിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതെന     മകന ജിതിൻ േതാമസ വി , വടേകതല

വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   ഇരിങപം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2021 -ല മരണെപടതായം  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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാമി ഭാര് 75

2 അബൾ മനാഫ ടി െക മകന 56

3 ഖാലിദ അകബർഷ െതരവത് െകാപ മകന 51

4 ഷിഹാബ മകന 49

5 റജീന ടി െക മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി ഭാര് 69

2 സാലിത ബാലൻ മകള 44

3 സാബ ബാലൻ മകന 42
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 5 -6886/ 2021 23-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഇരിങപം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ ടി സി ,s/o ചന  തേണങാടി

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെന  േപരിൽ  ബാങിലള  1,00,000  രപ  പിൻവലികനതിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരിങപം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ജിഷ ടി സി ,

തലപളി വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   ഇരിങപം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-03-2021 -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. 

 
:എ 5 -7010/ 2021 23-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   കടപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹമീദ , s/o അലിയാമ  െപാനാകാരൻ

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപറം

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കദീജ ,  െപാനാകാരൻ വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   കടപറം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-03-2018 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ

റ 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 േജാളി േതാമസ ഭാര് 58

2 െജസനി മകള 35

3 നിമി േതാമസ വി മകള 32

4 ജിതിൻ േതാമസ വി മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിഷ മകള 38

2 അഭിലാഷ ടി സി മകന 34

3 ജിഷ ടി സി മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ ഭാര് 50

2 സഫ്ാൻ ഹമീദ പി എച് മകന 20

3 തലഹത് പി എച് മകന 16

4 മിസബ പി എച് മകന 14
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:എ 5 -7009/ 2021. 23-09-2021
 
  ചാവകാട താലകില   കടപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബരാജ സി വി  ,  s/o േവലായി

ചകാണൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ആശിത  നിയമനതിനായി  ബാങിൽ  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സനിത , ചകാണൻ വീടിൽ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2021  -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. 

 
:എ 5 -7005/ 2021 23-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഒരമനയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിെമായ ,  അറകൽ വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ   ഹാജരകനതിന     അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഒരമായനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആഷിഖ അലി ബാബ , അറകൽ വീടിൽ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-1982  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.      ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  5  -െന

സംരകണതിലാണ. 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. 

 
:എ 5 -7006/ 2021 23-09-2021
 
  ചാവകാട താലകില   ഒരമനയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീന പി  വി  ,   ഒളാട്   വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േജാലി  സംബനമായ  ആവശ്തിന  LSGD  ഓഫീസിൽ   ഹാജരകനതിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിത ഭാര് 51

2 അഞജലി സി ബി മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആഷിഖ അലി ബാബ മകന 71

2 ബാജിയ ഭാന മകള 61

3 െമായതീൻ ഫാറഖ മകന 52

4 അസഗർ അലി ബനീജ മകന 50

5 ഷാഫിയ (മരണെപട മകൻ അൻവർ അലി െറജീബിെന ഭാര് )മകെന ഭാര് 35

6 അസറിയ സഹറ (മരണെപട മകൻ അൻവർ അലി
െറജീബിെന മകൾ )

പൗതി 14
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട ഭരതാവ ഉണികഷൻ ഒ എ , ഒളാട്  വീടിൽ േബാധിപിച അേപക

ഒരമനയർ   വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 08-08-2021 -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. 

 
:എ 5 -6879/  2021 23-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഒരമനയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിെമായതണി ഹാജി , s/o

മാളികയിൽ അബബകർ ഹാജി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒരമനയർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ൈസനബ പി  പി  ,  മാളികയിൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    13-01-2012 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉണികഷൻ ഒ എ ഭരതാവ 56

2 അനപ ഒ യ മകന 32

3 ഷാനപ ഒ യ മകന 28

4 വിഷണ ഒ യ മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ പി പി ഭാര് 73

2 ഹംസ മാളിയകൽ മകന 57

3 സരിയ മകള 53

4 വാഹജദീൻ പി പി മകന 52

5 ഷംസിയ സാദിഖ മകള 48

6 ജഹാംഗീർ പണികവീടിൽ െപരമറമത് മകന 45

7 ൈഷജിയ മകള 37
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
:എ 5 6801/ 2021 22-09-2021
 
  ചാവകാട താലകില   തളികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമകഷൻ ടി  എസ ,  s/o  ശങ

തണാേശരി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ  ഹാജരാകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് കമിതാഭായി , തണാേശരി   േബാധിപിച അേപക   തളികളം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-07-2009  -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. 

 
:എ 5 -6828/ 2021 22-09-2021
 
  ചാവകാട താലകില   മലേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻകടി േമേനാൻ s/o

നാരായണ  പണികർ  ,  തരകാസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ    ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര്  കേനകാട്  സേരാജ നായർ   േബാധിപിച അേപക

മലേശരി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-04-2021  -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. 

 
:എ 5-6800/2021 22-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമിതാഭായി ഭാര് 74

2 സനീപ മകന 48

3 സനീഷ മകന 42

4 സിന ടി ആർ മകള 50

5 സന് മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കേനകാട് സേരാജ നായർ ഭാര് 67

2 ദീപതി േമേനാൻ മകള 40

3 അഞജലി േമേനാൻ മകള 38
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 ചാവകാട താലകില  തളികളം വിേലജിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ സി െക, s/o കഷൻകടി

െചമിപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ  ഹാജരാകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തളികളം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ , െചമിപറമിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22  -01-2008  -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. 

 
:എ 5 -6799/ 2021 22-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   തളികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ ബീവി െക , w/o എം െക

െകാചമഹമദ ,  മാളിേയകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തളികളം  വിേലജില   പേരതയെട മകന അബൾ ഗഫർ , മാളിേയകൽ വീടിൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2021 -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. 

 
:എ 5 -6797/ 2021 22-09-2021
 
  ചാവകാട താലകില   തളികളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതനാഭൻ തണാേശരി ശങ ,

തണാേശരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിന   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തളികളം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനിൽകമാർ , തണാേശരി വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക

തളികളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-02-1996  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികയായി  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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ഭാര് 64

2 സനീഷ സി വി മകന 38

3 സതീഷ സി വി മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾ ഗഫർ മകന 61

2 ജമീലകടി എം െക മകള 58

3 െജസി എം െക മകള 42
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 5 -6796/ 2021 22-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   തളികളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ െക െക, s/o േകശവൻ ,

കലാറ്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടഷറി  ഓഫീസിൽ  ഹാജരാകനതിന     അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തളികളം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയലകി ,  കലാറ്  വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക

തളികളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-06-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതെന 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. 

 
:എ 5 -5508/ 2021 22-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഗരവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി എ രാഘവൻ , താമരേശരി വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെന േപരിൽ ബാങിലള 5000 രപ പിൻവലികനതിന      അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഗരവായര വിേലജില   പേരതെന  ഭാര് ദമയനി , താമരേശരി വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക

ഗരവായര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2000  -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. 

 
:എ 5 -6846/ 2021 22-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഇരിങപം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വനസതി , w/o ചനൻ ,  തേണങാടി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിൽകമാർ പതനാഭൻ തണാേശരി മകന 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയലകി ഭാര് 72

2 രാജീവ കലാറ് മകന 43

3 സജീവ െക ആർ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദമയനി ഭാര് 69

2 േരണക രാഘവൻ മകള 50

3 അഭിലാഷ ടി രാഘവൻ മകന 41
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ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതയെട  േപരിൽ  ബാങിലള  1,00,000  രപ  പിൻവലികനതിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരിങപം വിേലജില   പേരതയെട മകള ജിഷ ടി സി ,

തലപളി വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   ഇരിങപം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-01-2020 -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. 

 
:എ 5 -6847/ 2021 22-09-2021
 
  ചാവകാട താലകില   തളികളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ കടി  ,s/o അഹമദണി

കറതാക  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  തളികളം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റൈമല , കറതാക വീടിൽ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-01-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതെന 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. 

 
:എ 5 -6803/ 2021 22-09-2021
 
  ചാവകാട  താലകില    ഒരമനയർ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഹൈസൻ,   s/o  ബീരാവ,

പണികവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     ഒരമനയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകൻ റഷീക്  ,  പണികവീടിൽ േബാധിപിച  അേപക

ഒരമനയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന   13-01-2012  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിഷ മകള 38

2 അഭിലാഷ ടി സി മകന 34

3 ജിഷ ടി സി മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റൈമല ഭാര് 62

2 റാമിയ െക എം മകള 38

3 മീറ മകള 36

4 തമീറ മകള 35
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:എ 5 -6880/ 2021 29-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   എടകഴിയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹമീദ ഹാജി ,s/o ചിയ മസലിയാർ

നാലകത് കലിങൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എടകഴിയർ   വിേലജില  പേരതെന   മകള ഫയറസ ഷാജദീൻ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന  14-05-1990  -ല മരണെപടതായം   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 ആമിന ഭാര് 70

2 സഹറ വി മകള 57

3 സൈബദ മകള 44

4 ൈമമന മകള 54

5 വി അഷറഫ വലിയകത് റഷീക് മകന 56

6 ഷാജിത വലിയകത് റഷീക് മകള 51

7 റഫീക് വലിയകത് മകന 45

8 വലിയകത് റസാക് മകന 45

9 വലിയകത് റഷീക് മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഷറഫ കറപംവീടിൽ മകന 64

2 െമാഹീദദീൻ കറപംവീടിൽ മകന 58

3 ഫൗസിയ െക വി മകള 44

4 ഫയറസ ഷാജദീൻ മകള 41
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
:എ5-6724/2021 20-09-2021
 
  ചാവകാട  താലകില    കടികാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കഞമഹമദ  ഭാര്  ബീവ

മതലകളങര  ചേകാലയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകൻ അബദൾ ഷകർ  േബാധിപിച അേപക

കടികാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ    05-06-2009-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞമഹമദ ഭരതാവ 91

2 നസീബ മകള 49

3 അബദൾ ഷകർ മകന 48

4 അബദൾ സമദ മകന 47

5 അബദൾ ഗഫർ മകന 39
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
:എ5-7784/2021 13-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം കടി ഹാജി  ഉണികണതിൽ

 എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േദശീയ പാത വികസന കാര്ാലയതിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണതല വിേലജില   പേരതനെറ മകന കഞിമഹമദ , മണതല പാറാട വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-01-1999 -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. 
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  ചാവകാട താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലികടി   ചീനപളി  വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ചാവകാട എസ ബി ഐ യിൽ ഹാജരാകന  ആവശ്തിന    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണതല വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ നിസാർ , മണതല ചീനപളി വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-1996  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിമഹമദ മകന 68

2 പാറാട വീടിൽ അബൾ അസീസ മകന 60

3 അബള മകന 55

4 അബൾ റഹാൻ മകന 53

5 റംല ഹംസ മകള 52

6 െഷമീറ ബഷീർ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം സി  മഹമദ നാസർ മകന 59

2 മഹമദ നിസാർ എം സി മകന 52

3 ദൗലത് അബൾ കാദർ മകള 50

4 സീനത് ഷാജഹാൻ മകള 38
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5 ഹജീറ നിയാസ (മരണെപട മകെന ഭാര് ) മകെന ഭാര് 36

6 സയ നിയാസ (ടി  മകൾ ) പൗതി 14
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