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Thrissur District

 
Chalakkudi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-11259/2021 20-12-2021
 
  ചാലകടി താലകില   േപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഗണി,W/O വാസ , തചപറമില

വീടില,േപാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പി എഫ െപനഷന ലഭിേകണ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപാട വിേലജില   പേരതയെട മകള രതി ടി വി , തചപറമില വീടില,േപാട ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില  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:സി2-11261/2021 20-12-2021
 
 ചാലകടി താലകില   വരനരപിളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എന എ േജാരജ്,S/O അവിര,

െനടിയകാലായില  വീടില,  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങില  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വരനരപിളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമാളി , െനടിയകാലായില വീടില, േബാധിപിച അേപക

 വരനരപിളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില    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:സി2-11257/2021 20-12-2021
 
 ചാലകടി താലകില   േപരാമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരിജ,W/Oഅമാട് േഗാവിനനകടി,

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രതി ടി വി മകള 54

2 സത്ന ടി വി മകന 51

3 രമ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമാളി ഭാര് 55

2 േജാേമഷ േജാരജ് മകന 30

3 േജാരളിന േജാരജ് മകന 26
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െപരമിളി  വീടില   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപനഷന,ആര  ടി  ഒ  ഓഫീസില  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരാമ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അമാട് േഗാവിനനകടി , െപരമിളി

വീടില , േബാധിപിച അേപക  േപരാമ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    29-05-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമാനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില  

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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അമാട് േഗാവിനനകടി ഭരതാവ 75

2 ഹരീഷ മകന 40
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Thrissur District

 
Chalakkudi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-10441/2021 25-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില   കാടകറി  വിേലജില കലയിടം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാചരാമൻ മകൻ പ

ി െക അയപൻ  പണാരതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് രാധ െക എ േബാധിപിച അേപക   കാടകറി  വിേലജ

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

02-2020 -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:സി2-10542/2021 25-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില   േകാടേശരി വിേലജില നായരങാടി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസകരൻ

മകൻ   സേരഷ  എം  ബി   മലേശരിയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് അനിത  പി വി  േബാധിപിച അേപക

േകാടേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-10-2021  -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 -10283/2021 25-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില   അതിരപിളി  വിേലജില െവറിലപാറ  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാഷി മക

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധ െക എ ഭാര് 54

2 ആദർശ പി എ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കമലാകി മാതാവ 74

2 അനിത  പി വി ഭാര് 39

3 അനന എം എസ മകന 15

4 അഭിനവ എം എസ മകന 8
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ൾ  ജീേമാൾ  െക  േജാഷി   കിഴകനടൻ  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട  മാതാവ ഷീജ  േബാധിപിച  അേപക

അതിരപിളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2021  -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:സി2 -10281/2021 25-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില   കിഴേക ചാലകടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ ഭാര് ഷീല രാജൻ

പാറകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന ടിേനാ രാജൻ േബാധിപിച അേപക   കിഴേക ചാലകടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2013 -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:സി2-10282/2021 25-11-2021
 
  ചാലകടി താലകില   െകാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപൻ ഭാര് അമിണി യ പി

മരതംപിളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന ഉണികഷൻ  േബാധിപിച അേപക   െകാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-09-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ മാതാവ 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  കിേനാ രാജൻ മകന 35

2 ടിേനാ രാജൻ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിർമല മകള 53

2 മിനി മകള 44

3 ഉണികഷൻ മകന 42
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Thrissur District

 
Chalakkudi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-9478/2021 17-11-2021
 
 ചാലകടി താലകില   പരിയാരം വിേലജില െപനവൽ ഫൗേണഷൻ (അഗതി മനിരം )-ൽ  താമസിചവരന രവികമാ

ർ എനയാളെട ഭാര്യായ അനരിചേപായ  േഗാപിക എം ജി w/o  രവികമാർ  മണാനത് വീട പളിപറമ്  കടവ േറാഡ

തപണിതറ പി  ഒ  എറണാകളം  ജില   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട ഭരതാവ രവികമാർ  േബാധിപിച അേപക ആലവ െവസ്    വിേലജ

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

05-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരത ഗവ: െമഡികൽ േകാേളജ എറണാകളം, കളമേശരി എന സലതവച് മരണെപടിടളതാണ 

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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രവികമാർ ഭരതാവ 61
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