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Thrissur District

 
Chalakkudi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-7575/2021 01-10-2021
 
 ചാലകടി താലകില  െകാടകര വിേലജില  കനകമല േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ മകൻ

വിജയൻ വി വി  ൈവേലാപിളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് അനില േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-09-2017-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 അനില ഭാര് 62

2 അഖിൽ േക്വൻ വി വി മകന 39

3 അനജ  േക്വൻ വി വി മകന 34

16th November 2021Revenue Department12459
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Thrissur District

 
Chalakkudi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-7899/2021 08-10-2021
 
  ചാലകടി  താലകില   ആളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചമകേശരി  േവലായധൻ മകൻ

പഭാകരൻ സി വി വി  കാരർ േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആളര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സേലാചന , , േബാധിപിച അേപക   ആളര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-04-2021  -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:സി2-7968/2021 08-10-2021
 
 ചാലകടി താലകില   വരനരപിളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വരപറത് വാസ മകൻ ശശിധരൻ

വരനരപിളി േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വരനരപിളി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ജയകമാരി  പി  എസ ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

വരനരപിളി 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 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 സേലാചന ഭാര് 67

2 പസൽ മകന 39

3 പശാന് മകന 33

4 പസീന മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയകമാരി  പി എസ ഭാര് 55

2 അജിത് വി എസ മകന 29

3 അഭിജിത് വി എസ മകന 28

4 അഞലി പിയ മകള 26
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Thrissur District

 
Chalakkudi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-8238/2021 04-10-2021
 
 ചാലകടി താലകില   േമലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണൻ മകൻ പരേഷാതമൻ  പലാനി

േദശത്  വടേകടത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് സിസിലി പരേഷാതമൻ േബാധിപിച അേപക   േമലര വിേലജ

ഓഫീസര മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

08-1987-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:സി2-7868/2021 04-10-2021
 
  ചാലകടി  താലകില   േകാടേശരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻകഞി മകൻ ബാലൻ

നായരങാടി േദശത് വടാകര വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് സംഗീത േബാധിപിച അേപക   േകാടേശരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2021-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിസിലി പരേഷാതമൻ ഭാര് 72

2 േരഷ മകള 45

3 പിൻസ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സംഗീത ഭാര് 48

2 സചിൻ മകന 28

3 ഗീത മകള 24

16th November 2021Revenue Department12461
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