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NOTICE

 
:എ5-7148/2021 27-09-2021
 
  ചാവകാട  താലകില   ഒരമനയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമത ഹാജി  മകൻ പി  ക

െ കഞിേമാൻ ഹാജി  പതിയ വീടിൽ കാരയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസിൽ

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒരമനയർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജഹാൻ ,

പതിയ വീടിൽ കാരയിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഒരമനയർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   14-06-2008 -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. 

 
:എ 5-7147/2021 27-09-2021
 
  ചാവകാട താലകില   നാടിക വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലപൻ മകൻ സഭാഷിതൻ വി വി

വാലത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നാടിക വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭന , വാലത് വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-03-1993  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാജഹാൻ മകന 70

2 ഹംസ മകന 68

3 ൈസഫനീസ മകള 61

4 ബാബ മകന 57

5 നദീറ മകള 53

6 ഹസീറ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന ഭാര് 68

2 ടിൻറ മകള 42

3 ടിവിൻ മകന 40

09th November 2021Revenue Department11373
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:എ5-7149/2021 27-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   എളവളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ മകൻ എം െജ ചാേകാ

എളവളി  മാളിയാമാകൽ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ജി  എസ   ടി  ഓഫീസ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എളവളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സാജൻ എം

ചാേകാ ,  എളവളി മാളിയാമാകൽ  വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   എളവളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-08-2021  -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. 

 
:എ5-7154/ 2021 27-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   എടകഴിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കറതടി മകൻ െക എ ബകർ

(അബബകർ  )  എടകഴിയർ  കറത  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എടകഴിയർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന

മഹമദ ബഷീർ , എടകഴിയർ കറത വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   എടകഴിയർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2006  -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. 

 
:എ5-7153/2021 27-09-2021
 
  ചാവകാട താലകില   എടകഴിയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാപടി ഹാജി മകൻ െമായ

എടകഴിയർ  മേതടത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ അേതാറിറി  ഓഫീസ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എടകഴിയർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകള ബഷറ ,

എടകഴിയർ മേതടത് വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   എടകഴിയർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസാഫി എം ചാേകാ മകള 56

2 സാജൻ എം ചാേകാ മകന 54

3 േസാണിയ എം ചാേകാ മകള 51

4 േസാളി എം ചാേകാ മകള 48

5 സരിൻ എം ചാേകാ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പവി ഭാര് 66

2 മഹമദ ഇഖബാൽ മകന 48

3 മഹമദ ബഷീർ മകന 50

4 മസാക് മകന 42
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വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2020 -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. 

 
:എ5-7151/2021 27-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   എടകഴിയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബളകടി മകൻ അബൾ റഹാൻ

 എടകഴിയർ അയതയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി  ഓഫീസ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എടകഴിയർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹനീഫ ,

എടകഴിയർ അയതയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   എടകഴിയർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-01-2006 -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. 

 
:എ5-7152 /2021 27-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില  എടകഴിയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിേമാൻ മകൻ കഞ മഹമദ

 കാര്ാടത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫിസ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    എടകഴിയർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ റാഫി  ,  എടകഴിയർ

കുവളപിൽ , േബാധിപിച അേപക   എടകഴിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-11-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ ഭാര് 66

2 റംല മകള 48

3 ബഷറ മകള 46

4 ജമാല മകന 48

5 നൗഫൽ മകന 38

6 ൈഫസൽ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ മകള 53

2 ഐഷാബി മകള 51

3 സിദിഖ മകന 51

4 ഷാജിറ മകന 46

5 അലികടി മകന 46

6 ഹനീഫ മകന 44
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-6495/2021 27-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   പാവറടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എം സബഹണ്ൻ അയർ മകൻ

ഉണികഷൻ നായർ  പാവറടി കരമാേഞരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിലള തക പിൻവലികന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാവറടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശഭ

നായർ , പാവറടി കരമാേഞരി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പാവറടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2020 -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. 

 
:എ5-7073/2021 27-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   പനയരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹൈസനാർ ഹാജി മകൻ എ വ

ി മഹമദ ഹാജി  എ വി എം മൻസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനയരകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബള , എ വി

എം മൻസിൽ , േബാധിപിച അേപക   പനയരകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   30-10-2012 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ റാഫി മകന 52

2 വാഹിദ മകള 53

3 ബീന ഷാജ മകള 49

4 ൈഫസൽ മകന 46

5 ഫിേറാസ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിേമാൾ ഭാര് 77

2 അബള മകന 59

3 അബൾ റഹിം മകന 55

4 അബൾ റഷീദ മകന 53

5 അബൾ റസാക് മകന 50

6 അബൾ ജലീൽ മകന 48
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NOTICE

 
:എ5-7084 /2021 27-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   വലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ മകൻ അബൾ റഹാൻ  പി എ

 വലപാട പളി േതാടങൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വലപാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൾ അസീസ ,

വലപാട പളി േതാടങൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വലപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2000 -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. 

 
:എ5-7072/ 2021 25-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   പനയരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാഹിൻ മസലിയാർ മകൻ അലി

പനയർകളം ആെനാടിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനയരകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൾ ജലീൽ ,

പനയർകളം ആെനാടിയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പനയരകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-12-2020 -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 ഫാതിമാബി മകള 61

2 ജമീല ഹംസ മകള 55

3 അബൾ സതാർ പി എ മകന 53

4 അബൾ റഹാൻ ജലീൽ മകന 52

5 സാജിത ഹമീദ മകള 50

6 അബൾ അസീസ പി എ മകന 47

7 ഫാതിമ എ ബി (മരണെപട മകൻ കബീറിെന ഭാര് ) മകെന ഭാര് 66

8 മംതാസ ഷൗകത്   (ടി മകൾ ) പൗതി 43

9 നർജഹാൻ         (ടി ടി ) പൗതി 39

10 ഷാജഹാൻ പി എ    (ടി മകൻ ) പൗതൻ 37

11 െഷകിയ പി എ     (ടി മകൾ ) പൗതി 36
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  ചാവകാട താലകില   വലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻ മകൻ േജാസഫ  വലപാട

് മേതഴത് വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വലപാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അന േജാസഫ , വലപാട മേതഴത് വീട ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-06-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മകൾ മരിയെയ 1-7-2013 -മതൽ കാണാതായിടളതാണ 

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 ഫാതിമ      (രണാം ഭാര് ) ഭാര് 56

2 അബൾ  റഷീദ  (ടി മകൻ) മകന 48

3 റംല           (ടി മകൾ ) മകള 47

4 സഫിയ          (ടി ടി ) മകള 43

5 അബൾ ജലീൽ    (ടി മകൻ ) മകന 41

6 ൈസറ ബാന     (ടി മകൾ ) മകള 39

7 മഹമദ െഷഫീക  (ടി മകൻ ) മകന 36

8 ഫൗസിയ       (രണാം ഭാര്യിെല മകൾ ) മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അന േജാസഫ ഭാര് 66

2 ൈസജിത് മകള 38

3 മരിയ മകള -
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-7791/2021 25-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   തളികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി െക േഗാപാലൻ  തളികളത് വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയപാത വികസന കാര്ാലയതിൽ   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി േബാധിപിച അേപക     പകാരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-01-1985-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:എ5-8163/2021 25-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   േപരകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി വി വിദ്ാസാഗരൻ  െവപിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഗരവായർ പഞാബ നാഷണൽ ബാങിൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േബാധിപിച അേപക  പകാരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2009-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 അജയൻ റി ജി മകന 64

2 ഉഷ മകള 60

3 ഷീല റി ജി മകള 56

4 അരണ മകള 55

5 ബിന മകള 52

6 സധീർ മകന 50

7 സിന മകള 47

8 സനിൽ മകന 46

9 ബീന (മരണെപട മകൻ സേരഷബാബവിെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 53

10 അഭിജിത് റി എസ (മരണെപട മകൻ സേരഷബാബവിെൻറ
മകൻ)

പൗതൻ 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ വിദ്ാസാഗരൻ ഭാര് 73

2 തളസി സരാജ മകള 49
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3 െവപിൽ വി ഹർഷ സാഗർ മകന 47
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 5-7334/2021 04-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   നാടിക വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ് മകൻ േതാമസ േജാർജ്

വാഴപിളി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ     ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നാടിക വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സധ െക ബി , , േബാധിപിച അേപക

നാടിക  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2012  -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:എ 5-7254/ 2021 04-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഗരവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാവണി നായർ മകൻ എം ഭാസകര

ൻ നായർ  മാടകാവിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ േപരിൽ ബാങിലള 1,00  ,000  രപ

പിൻവലികന  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഗരവായര വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് വിജയലകി െക , മാടകാവിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഗരവായര 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. 

 
നമര:എ 5-7329/ 2021 04-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   െവങിടങ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ എ െക  െവങിടങ അടിയത്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധ െക ബി ഭാര് 67

2 നവീൻ വി ടി മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയലകി െക ഭാര് 77

2 േവണേഗാപാൽ കനത് മകന 53

3 ബിന െക മകള 49

4 മണികണൻ െക മകന 47
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വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െവങിടങ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങമണി , െവങിടങ അടിയത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െവങിടങ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 5-7255/ 2021 04-10-2021
 
  ചാവകാട താലകില   ഒരമനയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായദ മകൻ റഷീദ പി എം

പാമിേനഴത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എം എ സി ടി ഓഫീസിൽ  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഒരമനയർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റകിയ , പാമിേനഴത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

ഒരമനയർ   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2021  -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:എ 5-7330/ 2021 04-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   െവങിടങ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹമീദ ഹാജി  മണെൻറകായിൽ വീടിൽ

 എനയാളെട   അവകാശികൾക്   അപകട  ഇൻഷ്റൻസ  ലഭികന   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങിടങ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നൈസബ , മണെൻറകായിൽ വീടിൽ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-11-2019 -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 തങമണി ഭാര് 60

2 രതീഷ മകന 40

3 രജിഎ ആർ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റകിയ പി എ ഭാര് 56

2 റംഷിദ പി ആർ മകള 33

3 റംഷാദ പി ആർ മകന 29
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നമര:എ 5-7333/ 2021 04-10-2021
 
  ചാവകാട  താലകില   നാടിക  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കിട  മകൻ ടി  െക േഗാപാലൻ

വലിയപരകൽ േതാടപര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസിൽ  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നാടിക വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിജയകമാർ , വലിയപരകൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-1995  -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:എ5-7338/ 2021 04-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   നാടിക വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിവാകരൻ ഭാര് െകാചമ  ചിമൻ വീടിൽ

 എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നാടിക വിേലജില   പേരതയെട മകള ഷീബ , െപരിങാട് , േബാധിപിച അേപക   നാടിക വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-

06-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നൈസബ ഭാര് 52

2 ഹസീബ അഷറഫ മകള 37

3 നഹാസ മകന 35

4 അൻസിയ എം എച് മകള 33

5 ഹാഷിന എം എച് മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാർ മകന -

2 കരണാകരൻ മകന -

3 ദയാനനൻ മകന -

4 ഗിരിജ മകള -

5 േശാഭന മകന -

6 അജയകമാർ മകന -

7 മരളീധരൻ മകന -

8 സാംബശിവൻ മകന -

9 അംബിക പഷൻ           മരണെപട മകൻ പഷപാംഗദെൻറ ഭാര് -

10 അനപകമാർ പഷപാംഗദൻ   മരണെപട മകൻ
പഷപാംഗദെൻറ

മകന -

11 അനഷ പഷപാംഗദൻ        മരണെപട മകൻ
പഷപാംഗദെൻറ

മകള -
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 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 -7337/ 2021 04-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   നാടിക വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദണി  ചാലിൽ വീടിൽ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നാടിക വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ യസഫ , ചാലിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

നാടിക  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-01-1983  -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 -733/2021 04-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   നാടിക വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ നായർ മകൻ െക െക സജീവൻ

കണായിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ     ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നാടിക വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കല , കണായിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-12-2005  -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 സജി മകള 51

2 ഷീബ മകള 50

3 ബിന മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഷറഫലി മകന 54

2 മഹമദ യസഫ മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കല ഭാര് 54

2 ഹിരണ് വർണ അചന 31

3 ഹിരൺ മകന 25
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നമര:എ5-7335/ 2021 04-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   നാടിക വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക േഗാപിനാഥൻ നായർ ഭാര് െക

സരസ്തി  അമ   േകാങാടിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    നാടിക  വിേലജില    പേരതയെട  മകന സതീഷ ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല മകള 59

2 സതീഷ മകന 55
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 5-7336 / 2021 04-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   നാടിക വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാവ താജ  പതിയാപറമത് വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നാടിക വിേലജില    ഭാര് െസബീന , പതിയാപറമത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   നാടിക വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-2020 -ല

മരണെപടതായം  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര

 താെഴയള   ലിസില  കമ  നമര  2  നെറ    സംരകണതിലാണ.  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- 7257 / 2021 04-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   മലേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസ വി െക ഭാര് െഷരീഫ വി എ

കളങരകത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മലേശരി വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ മഹമദ അസലം , വടേകകാട് െപഴംതറയിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2014 -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 െസബീന ഭാര് 42

2 അനസ മകന 18

3 അസന മകള 14

4 ബാവ അചന 83

5 സൈബദ അമ 75

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മസ ഭരതാവ 71

2 ഫാതിമ അമ 75

3 മഹമദ\അസലം സേഹാദരൻ 56

4 വഹീത സേഹാദരി 52

5 നജീറ സേഹാദരി 50
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നമര:എ 5 7256/2021 04-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   വടേകകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പണൻ മകൻ ൈബജ  േപേരാത്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വടേകകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാലി ടി  എസ , േപേരാത് വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന     13-03-2021  -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:എ 5-7418/ 2021 04-10-2021
 
  ചാവകാട താലകില   പനയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൗജത്  പണികവീടിൽ വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന േറാഷൻ ഹിഫാസത് , പണികവീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന     28-03-2009 -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 -6622 / 2021 04-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   തളികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപകടി മകൻ സദാശിവൻ വി എ

വലത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തളികളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമണി , വലത് വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-01-2014  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

6 മഹമദ റിയാസ സേഹാദരൻ 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാലി ടി എസ ഭാര് 30

2 അനയ കഷ പി ബി മകന 3

3 അനയ പി ബി മകള 6 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാഷൻ ഹിഫാസത് പി എച് മകന 22

2 നഫീസകടി അമ 62
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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:എ൫ -7301 / 2021 04-10-2021
 
  ചാവകാട താലകില   വലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷൻ ടി  ആർ ഭാര് ഷീബ

രാധാകഷൻ  തടാരപരകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വലപാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രാധാകഷൻ , തടാരപരകൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-03-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമണി ഭാര് 58

2 കണൻ മകന 39

3 സതി ലകി മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാകഷൻ ഭരതാവ 58

2 രാം േഘാഷ ടി ആർ മകന 31

3 രാധിക ടി ആർ മകള 27
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
No: A5-7007/2021 25-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Pookattil Geeta Balakrishnan, W/o Balakrishnan, Pookattil

House, Sreesadan, , Guruvayur Village, Chavakkad Taluk of Thrissur District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce before the State Bank of India, Guruvayur Branch for withdrawing an amount of Rs. 1,00,000 (1 Lakh)

in respect of the legal  heirs of late Pookatil Rugmany,    W/o K N P Nambiar, Sreesadan, Guruvayur P O  who expired on

16-07-2021 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs

of the said late Pookatil Rugmany. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .

Parents of the deceased person are not alive. Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in

favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship

certificate should be filed in person before the Tahasildar , Chavakkad within 30 days from the date of publication of this

notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Pookattil Nandakumar Parameshwaran Son 64

2 Pookattil Geeta Balakrishnan Daughter 63
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