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NOTICE

 
നമര:എ5 -8667 / 2021 05-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   കടപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായണി ഭാര് ഫാതിമ  മടേപൻ വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   െകാടങൂർ എൽ എ എൻ എച്  ഓഫീസിൽ ഹാജരാകന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപറം വിേലജില   പേരതയെട മകന സേനാബർ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2021 -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. 

 
നമര:എ5 -8666 / 2021 05-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ൈവലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ മകൻ വർഗീസ സി വി

െചമണർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ൈവലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബാബ , , േബാധിപിച അേപക   ൈവലതര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5 -8665 / 2021 05-11-2021
 
  ചാവകാട താലകില   ൈവലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകായ മകൻ ൈഹേദാസ

അറകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ൈവലതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മംതാസ  േബാധിപിച അേപക   ൈവലതര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൽ സതാർ മകന 48

2 സേനാബർ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാബ സി വി മകന 59
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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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-8655/ 2021 05-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഗരവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ മകൻ ചനേജ്ാതി ,

വടകട് പരകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഗരവായര വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി േരണകാേദവി വി ബി , , േബാധിപിച അേപക

ഗരവായര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-12-2019  -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. 

 
നമര:എ5-8661 / 2021 05-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   തളികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻ നായർ മകൻ പി രാമനണി നായ

ർ   വിശാല  നിവാസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തളികളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിനി സാൽവ , , േബാധിപിച അേപക

തളികളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-2017  -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 മംതാസ ഭാര് 68

2 െഷബീന മകള 45

3 െഷഹീൻ എം എച് മകന 43

4 െഷമീം അറകൽ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരണകാേദവി വി ബി സേഹാദരി 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ വി മകള 57

2 ഷീബ ചനൻ മകള 54

3 സിനി സാൽവ                 മരണെപട മകൻ സജിനായരെടഭാര് 50
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നമര:എ5-8660 / 2021 05-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഇരിങപറം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻനായർ ഭാര് സശീല െക

കഷ േവയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിൽ കാനറാബാങ് ഗരവായർ ശാഖയിലള 85000 രപ

പിൻവലികന  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരിങപറം  വിേലജില

പേരതയെട മകന കണിയർ കഷദാസ , , േബാധിപിച അേപക   ഇരിങപറം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട 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. 

 
നമര:എ5-8659/ 2021 05-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഗരവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ നായർ ഭാര് കല്ാണി അമ

മ  പാഴർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിൽ പഞാബ നാഷണൽ ബാങിലള ഒരലകം രപ

പിൻവലികന  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഗരവായര വിേലജില

പേരതയെട മകന മണികണൻ എ േബാധിപിച അേപക   ഗരവായര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2010 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട 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. 

 

4 അക്ില ഏഗനസ ഡി സാവിേയാ   മരണെപട മകൻ
സജിനായരെട

മകള 20

5 ഏഗേലാ അക്ിനാസ ഡി സാവിേയാ മരണെപട മകൻ
സജിനായരെട

മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത െക മകള 62

2 േപമ െക മകള 59

3 കണിയർ കഷദാസ മകന 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ മകള 59

2 വതല മകള 59

3 മരളി എ മകന 57

4 മണികണൻ എ മകന 51

5 ഗീത ഉണികഷൻ മകള 49

6 ലത േസാമസനരൻ മകള 47

7 മേനാജ എ മകന 43
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5 -8658  / 2021 05-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഗരവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീനാകിഅമ മകൻ രാഘവൻ നായ

ർ പി  പാഴർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ പഞാബ നാഷണൽ ബാങിലള ഒരലകം രപ

പിൻവലികന  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഗരവായര വിേലജില

പേരതയെട മകന മണികണൻ എ , , േബാധിപിച അേപക   ഗരവായര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട 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. 

 
നമര:എ5-8657/ 2021 05-11-2021
 
  ചാവകാട താലകില   ഗരവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ നമതിരിപാട  മകൻ

അേശാകൻ നമതിരിപാട  പയർ മന വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ എസ ബി  ഐ

ഗരവായർ  ശാഖയിലള  75000  രപ  പിൻവലികന    ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഗരവായര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹരികഷൻ പി എ , , േബാധിപിച അേപക   ഗരവായര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    06-07-2021  -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 രാധ മകള 59

2 വതല മകള 59

3 മരളി എ മകന 57

4 മണികണൻ എ മകന 51

5 ഗീത ഉണികഷൻ മകള 49

6 ലത േസാമസനരൻ മകള 47

7 മേനാജ എ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗൗരി മാതാവ 91

2 പസന ഭാര് 60
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നമര:എ5-8473/ 2021 03-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഒരമനയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി വി അഹമദണി ഭാര് പി വി ആച്

 വലിയകത് വടചിറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസിൽ  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒരമനയര വിേലജില   പേരതയെട മകന നൗഷാദ , , േബാധിപിച അേപക

ഒരമനയർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-01-2017  -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. 

 
നമര:എ5-8497/ 2021 03-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   നാടിക വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കറപൻ മകൻ മാനവികമൻ പി െക

പലാകൽ പറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  തപയാർ സബ രജിസർ  ഓഫീസിൽ   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നാടിക വിേലജില   പേരതനെറ മകള പഷ േബാധിപിച അേപക   നാടിക വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-

12-2020  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5 8474 / 2021 03-11-2021
 
  ചാവകാട  താലകില    ഒരമനയർ   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കഞിെമായ  മക

ൻ  കഞിമഹമദകടി   പാറാട  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ     ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഒരമനയർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  െഷരീഫ േബാധിപിച അേപക

3 ഹരികഷൻ പി എ മകന 35

4 നാരായണൻ പി എ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നൗഷാദ പാറാട് വീടിൽ മകന 53

2 ഷൗകത് അലി പി വി മകന 52

3 ൈഫസൽ പാറാട് വീടിൽ മകന 47

4 െസമീറ അബൾ സലാം മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത േപംനാഥ മകള 54

2 പഷ പി എം മകള 53

3 ഇന അനിൽകമാർ മകള 46
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ഒരമനയർ   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-01-2019  -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. 

 
നമര:എ5-8494/ 2021 03-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   നാടിക വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജഗജൻ മകൻ ൈഷജൻ  െകാടവത്

കാഞിരപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ബാങിലള 50,000 രപ പിൻവലികന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നാടിക വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ

ഷാജ , , േബാധിപിച അേപക   നാടിക വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-03-2021  -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:എ5-8495/ 2021 03-11-2021
 
  ചാവകാട  താലകില    നാടിക  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േഗാപാലൻ  മകൻ  േകശവൻ

കറവൻകാടിൽ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ അപകട ഇൻഷറൻസ ലഭികന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    നാടിക  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജിനീഷ ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-02-2021 -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 െഷരീഫ പി െക ഭാര് 60

2 ഫാതിമ കഞിമഹമദകടി മകള 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാജ മാതാവ 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി                          രണാം ഭാര് 57

2 ജിജീഷ                        ആദ്ഭാര്യിെല മകന 36

3 ജിനീഷ                       രണാം ഭാര്യിെല മകന 20
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നമര:എ5-8498 / 2021 03-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   നാടിക വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയേദവൻ ഭാര് ശാനകമാരി  മാടകായി

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ  കടിശിക  ലഭികന  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നാടിക വിേലജില   പേരതയെട മകന സേനാഷ , ,  േബാധിപിച അേപക

നാടിക  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2021  -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. 

 
നമര:എ5-8499/ 2021 03-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   വാടാനപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െനമടി കഞാമൻ ഭാര് കറമ

െനമടി  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹെവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ     ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാടാനപളി വിേലജില   പേരതയെട മകള ലീല , പകാട് വീടിൽ , േബാധിപിച

അേപക   വാടാനപളി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-11-2005 -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. 

 
നമര:എ5-8475/ 2021 03-11-2021
 
  ചാവകാട  താലകില   കടപറം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ ഖാദർ  മകൻ മഹമദ

വലിയകത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജമീല , വലിയകത് വീടിൽ , േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം െജ സേരഷ മകന 55

2 സേനാഷ എം െജ മകന 51

3 സനജ മകള 50

4 സധീഷ മകന 48

5 ൈസേലഷ എം െജ മകന 46

6 സഭാഷ എം െജ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല ഷണഖൻ മകള 64

2 തങമണി മകള 56

3 സനീഷ േമാഹൻ    മരണെപട മകൻ വാസനിയെട മകന 45
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അേപക   കടപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-01-2016  -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:എ5-8765 / 2021 06-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   വലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കറപകടി മകൻ ഭാസരൻ  വാലിപറമി

ൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   എൽ എ എൻ എച്  ഓഫീസിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വലപാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഭാർഗവി  ,  വാലിപറമിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2019 -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 ജമീല                                  രണാം ഭാര് 66

2 ഷകീല                            ആദ് ഭാര്യിെല മകള 51

3 നർജഹാൻ                        രണാം ഭാര്യിെല മകള 48

4 െഷമീർ                           രണാം ഭാര്യിെല മകന 45

5 നഷീജ                            രണാം ഭാര്യിെല മകള 43

6 ഷാനിജ                           രണാം ഭാര്യിെല മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാർഗവി ഭാര് 85

2 വി ബി സേരഷകമാർ മകന 62

3 ൈഷലജ മകള 57

4 സനിൽകമാർ മകന 55
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-8764 / 2021 06-11-2021
 
  ചാവകാട താലകില   വലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സലാം മകൻ ഷിയാസ പി എസ

പതിയവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െക എസ ഇ ബി ഓഫീസിൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വലപാട വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ സലാം പി എം , പതിയവീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

വലപാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-07-2021  -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:എ5-8763 / 2021 06-11-2021
 
  ചാവകാട താലകില   വലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപൻ ഭാര്  കാർത്ായനി

കാടിേകാേലാത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   എൽ  എ  എൻ  എച്  ഓഫീസിൽ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വലപാട വിേലജില   പേരതയെട മകള വിജയറാണി ,

കാടിേകാേലാത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വലപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-01-2012  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സലാം പി എം പിതാവ 54

2 ബഷറ എം എച് മാതാവ 51

3 ഷിഹാബ സേഹാദരൻ 31

4 നിഷിദ പി എസ സേഹാദരി 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന  വാസ മകള 65

2 സത്ഭാമ മകള 61

3 മലിക െക എം മകള 56

4 സതീരതനം െക എ മകള 50

5 രാേജനപസാദ െക എ മകന 49

6 വിജയറാണി മകള 46
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നമര:എ5-8762 / 2021 06-11-2021
 
  ചാവകാട താലകില   വലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞഹമ മകൻ സൈലമാൻ

പളിപറമിൽ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െകാടങൂർ  എൽ  എ  എൻ  എച്  ഓഫീസിൽ

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വലപാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിഷാദഖാൻ ,

പളിപറമിൽ  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വലപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ പി െക ഭാര് 73

2 മഹമദ ഹമീദ പി എസ മകന 57

3 ഫാതിമ പി എസ മകള 51

4 നൗഷാദ പി എസ മകന 47

5 നിഷാദഖാൻ പി എസ മകന 38
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NOTICE

 
നമര:എ5-8761/2021 06-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   വലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻ മകൻ െക ആർ േവലായധൻ,

െകാണറപേശരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എൽ. എ. എൻ. എച്. ആഫീസിൽ   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വലപാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാധാകഷൻ , െകാണറപേശരി വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-12-2007 -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:എ5-8760/2021 06-11-2021
 
  ചാവകാട താലകില   കടപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിേമാൻ മകൻ ഷൺമഖൻ,

ആലിപരയകൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഷീബ , ആലിപരയകൽ , േബാധിപിച അേപക   കടപറം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-05-2021  -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 ഹരിദാസ മകന 60

2 േമാഹിനി സനിൽ മകള 54

3 കണൻ മകന 51

4 സേരഷ ബാബ മകന 60

5 രാധാകഷൻ മകന 56

6 ശീലത ബാബരാജ മകള 54

7 സർവൻ മകന 58

8 േസഹലത   ( മരണെപട മകൻ ബാബവിെന ഭാര് ) മകെന ഭാര് 61

9 സബി േസഹദാസ   ( മരണെപട മകൻ ബാബവിെന മകൻ ) പൗതൻ 36

10 േസഹേദവ  ( മരണെപട മകൻ ബാബവിെന മകൻ ) പൗതൻ 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:എ5-8723/2021 06-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഒരമനയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ മകൻ ഉമർ,  മമസായിൽ

കാക ഇലത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െകാടങൂർ നാഷണൽ ൈഹേവ ആഫീസിൽ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒരമനയർ  വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ മഹമദ

റഷീദ ,  മമസായിൽ കാക ഇലത് വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   ഒരമനയർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-2018  -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:എ5-8529/2021 05-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഒരമനയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നഫീസ,   അറയൽ കടവിലകായിൽ

 എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഒരമനയർ  വിേലജില   പേരതയെട മകള സഹറാബി , ൈതപറമിൽ , േബാധിപിച അേപക

ഒരമനയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-07-2006  -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. 

 
നമര:എ5-8566/2021 05-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഒരമനയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക അഹമദ കടി  പണികവീടി

1 േബബി ഭാര് 61

2 ഷീബ മകള 41

3 ഷിനി മകള 36

4 ഷിേനായ മകന 35

5 ഷീന മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസകടി മാതാവ 73

2 മഹമദ റഷീദ സേഹാദരൻ 63

3 ഹബീബ മഹമദ അബബകർ ഭാര് 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറാബി മകള 58

2 എ െക എ കബീർ മകന 56

3 ഹാജറ മകള 55
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ൽ  കുപറമിൽ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഒരമനയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  െഷമീന ,

പണികവീടിൽ കുപറമിൽ  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഒരമനയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2006 -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. 

 
നമര:എ5-8656/2021 05-11-2021
 
  ചാവകാട താലകില   ഇരിങപറം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ ഭാര് േകാമളവലി

തലപളി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ  ആനകല്ങൾ  ലഭികനതിന  ടഷറിയിൽ

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരിങപറം  വിേലജില   പേരതയെട മകന സജീവ ടി ആർ ,

തലപളി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇരിങപറം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-01-2021 -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. 

 
നമര:എ5-8865/2021 08-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമ മകൻ പി ടി കരീത  പാേണങാട

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടഷറി   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജി കര്ൻ , പാേണങാട് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

ൈതകാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-09-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഷമീന ഭാര് 52

2 അരീഷ നൗഫൽ മകള 36

3 അബതാഹിർ മകന 34

4 അസമാബി മകള 33

5 അനീസ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധീർ  റി ആർ മകന 47

2 സജീവ  റി ആർ മകന 45

3 സിന  റി ആർ മകള 41
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-8866/2021 08-11-2021
 
  ചാവകാട താലകില   ഒരമനയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരൻ  കനംപറത് വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നാഷണൽ ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസിൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഒരമനയർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ചനൻ , കനംപറത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

ഒരമനയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-07-2009  -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 ചിയാമ കരിയൻ ഭാര് 82

2 ഷാജി കരിയൻ പി മകന 55

3 െസബി കരിയൻ പി മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശി മകന 59

2 േമാഹനൻ മകന 58

3 േവണ മകന 55

4 ചനൻ മകന 54
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-8864/2021 08-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില  ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകശവൻ നായർ ഭാര് വിശാലാകിയമ

 േകശവാലയം  വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   കാനറാബാങിൽ നിനം  ഒരലകതിൽ താെഴയള തക

പിൻവലികനതിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള

ഉഷാേദവി , േകശവാലയം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക  ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

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. 

 
നമര:എ5-8530/2021 08-11-2021
 
  ചാവകാട  താലകില   എളവളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഔേസപ്   മകൻ  േതാമസ

കണകളങര വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ ആനകല്ം  ലഭികനതിനായി   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    എളവളി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  േതസ്  ,

കണകളങര വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   എളവളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-2021  -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. 

 
നമര:എ5-8565/2021 08-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഒരമനയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമദ മകൻ െസയദമഹമദ  പണിക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാേദവി മകള 58

2 ദിലീപ കമാർ മകന 53

3 കഷദാസ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െടസി േജാസഫ മകള 47

2 േടായസി മകള 46

3 േതസ് ഭാര് 69
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വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നാഷണൽ ൈഹേവ െകാടങൂർ  ഓഫീസിൽ    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒരമനയർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഹറ , രായംമരയാർ  വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-01-2009 -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:എ5-8590/2021 08-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഒരമനയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ പി േതാമസ  എടകളതർ വീടിൽ

 എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ     ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഒരമനയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന േപാൾ േതാമസ , എടകളതർ വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-06-1998  -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:എ5-8591/2021 08-11-2021
 
  ചാവകാട താലകില   ഒരമനയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  വലിയകത് വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ     ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഒരമനയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ കാസിം , വലിയകത് വീടിൽ , േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറ ആർ െക ഭാര് 67

2 സഫിയ മകള 49

3 െസറീന ആർ െക മകള 46

4 ഇമാദദീൻ മകന 43

5 െഷഹീദ മകള 40

6 മഹമദ അദനാൻ മകന 38

7 റാഷിദ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിസി േജാർജ മകള 67

2 ലിലി േജാസഫ മകള 62

3 െലയസി േലാനപൻ മകള 61

4 പീറർ േതാമസ മകന 60

5 േപാൾ േതാമസ മകന 57

6 ലിഷ ൈസമൺ മകള 50
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അേപക   ഒരമനയർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-03-1982  -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 കാസിം മകന 49

2 ബീന പി വി മകള 41
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-7747/2021 18-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില  പനയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഇളയാടത് പതൻ വീടിൽ  മഹമദ ഉണി

 എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നാഷണൽ ൈഹേവ അേതാറിറിയിൽ ഹാജരാകനതിന     അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന ഫഹദ  േബാധിപിച അേപക പകാരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 23-10-2009-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 ഫാതിമ ഭാര് 54

2 ൈഫസൽ മകന 41

3 ഫൗസിയ നിസാർ മകള 38

4 ഫസീല മകള 36

5 ഫഹദ ഇ പി മകന 31
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ F5˛7794/2021. 2021 \hw_¿ 3.

10-˛8˛2021˛se tIcf Kk‰v \º¿ 32, (hm-eyw 10, ]m¿ v́ III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq
kπnsa‚dn hn`mKØn¬ t]Pv \º¿ 81˛¬ {]kn≤oIcn® ]ckyØn¬ (F5˛5518/2021)
AhIminIfpsS ]´nIbn¬ {Ia \º¿ (6) ssee, Sn. ]n. aIƒ 65 hbkv F∂hsc IqSn
Dƒs∏SpØn ]ckyw Xncp-Øn- hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
Nmh°mSv. Xl-io¬Zm¿.
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-6756/2021 11-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതൻവീടിൽ മാളിേയകൽ  പരീത

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിലള  2,50,000  രപ പിൻവലികന  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണതല വിേലജില   പേരതനെറ മകന പതൻവീടിൽ മാളിേയകൽ ഷംസദീൻ ,

പതൻവീടിൽ മാളിേയകൽ , േബാധിപിച അേപക   മണതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-1975 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതൻവീടിൽ മാളിേയകൽ ഷംസദീൻ മകന 79

2 നസീംഭാന  ( മരണെപട മകൻ മഹമദാലിയെട ഭാര്) മകെന ഭാര് 75

3 െഷകീല അബൾ അസീസ   ( മരണെപട മകൻ
മഹമദാലിയെട മകൾ)

പൗതി 55

4 െഷമി മഹമദാലി   ( മരണെപട മകൻ മഹമദാലിയെട മകൾ)പൗതി 51

5 അദീപ പതൻവീടിൽ മാളിേയകൽ  ( മരണെപട മകൻ
മഹമദാലിയെട മകൻ)

പൗതൻ 46

6 ഫാതിമ ഉമർ   ( മരണെപട മകൻ ഉമറിെന  ഭാര്) മകെന ഭാര് 71

7 സബീന ദിലീപ   ( മരണെപട മകൻ ഉമറിെന മകൾ) പൗതി 51

8 രഹന  പി എം   ( മരണെപട മകൻ ഉമറിെന മകൾ) പൗതി 49

9 ബീന പി എം   ( മരണെപട മകൻ ഉമറിെന മകൾ) പൗതി 47

10 റീന റാഫി   ( മരണെപട മകൻ ഉമറിെന മകൾ) പൗതി 46

11 സേലഖ അബഫരീദ  ( മരണെപട മകൻ  അബവിെന   ഭാര്) മകെന ഭാര് 65

12 അഹമദ ബിനാഫ   ( മരണെപട  മകൻ അബവിെന   മകൻ) പൗതൻ 42

13 ചാലിൽ ഷറഫദീൻ േകായ  ( മരണെപട മകൾ സൈബദയെട
മകൻ)

പൗതൻ 68

14 കരീം   ( മരണെപട മകൾ സൈബദയെട മകൻ) പൗതൻ 62

15 ൈഷലജ ടി സി   ( മരണെപട മകൾ സൈബദയെട മകൻ
മരണെപട ചാലിൽ ഇസയിലിെന

ഭാര് 54

16 അൽഫ  റഹാൻ    ( മരണെപട മകൾ സൈബദയെട മകൻ
മരണെപട ചാലിൽ ഇസയിലിെന

മകന 9

17 സേലഖ   ( മരണെപട മകൾ സൈബദയെട മകൾ) പൗതി 62

18 നദീറ സി എ   ( മരണെപട മകൾ സൈബദയെട മകൾ) പൗതി 55

19 ജമീൽ   ( മരണെപട മകൾ സൈബദയെട മകൻ ) പൗതൻ 52

20 സൽഫികർ സി എ  ( മരണെപട മകൾ സൈബദയെട മകൻ
)

പൗതൻ 51
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21 സീനത് ബഷീർ ( മരണെപട മകൾ സൈബദയെട  മകൾ) പൗതി 49

22 റാഫി പി ഐ ( മരണെപട മകൾ ഫാതിമ ഇബാഹിമിെന
മകൻ)

പൗതൻ 51

23 റിയാജ  ( മരണെപട മകൾ ഫാതിമ ഇബാഹിമിെന മകൻ) പൗതൻ 41

24 റസീന ഹംസത ( മരണെപട മകൾ ഫാതിമ  ഇബാഹിമിെന
മകൾ )

പൗതി 48

25 ഇബാഹിം പി എ  ( മരണെപട മകൾ ഫാതിമ  ഇബാഹിമിെന
ഭർതാവ )

മകളെട ഭർതാവ 82

26 സഹറ െഷരീഫ  ( മരണെപട മകൻ െഷരീഫിെന   ഭാര്) മകെന ഭാര് 72

27 സിയ  യസഫ   ( മരണെപട മകൻ െഷരീഫിെന   മകൾ) പൗതി 48

28 സജന   ( മരണെപട മകൻ െഷരീഫിെന   മകൾ) പൗതി 13
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