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Thrissur District
Chavakkad Taluk
NOTICE

11-02-2022

നമര:എ5-1203/2022

ചാവകാട താലകില എങണിയര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അഹമദാലി എൻ പി s/o ഉമര
അലി നാലകത് പടവിങല വീട എനയാളെട അവകാശികൾക് ൈഹേവ അേതാറിറി ഒാഫീസ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി എങണിയര വിേലജില പേരതനെറ മകന സാലീഷ , s/o
അഹമദാലി േപാകാകിലത് വീട, േബാധിപിച അേപക എങണിയര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 14-07-2011 -ല മരണെപടതായം
പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മാതാപിതാകള
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
1
സാലിഷ എൻ എ
2
സൈഹബ എൻ എ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകന

വയസ
38
36

11-02-2022

നമര:എ5-1205/2022

ചാവകാട താലകില െവങിടങ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഇ ടി േദവസി s/o േതാമസ
എടകളതര വീട എനയാളെട അവകാശികൾക് െപൻഷൻ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി െവങിടങ് വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് സിസിലി ബി പി, എടകളതര വീട, േബാധിപിച അേപക
െവങിടങ് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 09-01-2022 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മാതാപിതാകള 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
1
2
3
4

േപര
സിസിലി
െഡനി ഇ ഡി
ഡയസ ഇ ഡി
ഡികൻ ഇ ഡി

നമര:എ5-1208/2022
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന
മകന

വയസ
75
54
52
46

11-02-2022
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ചാവകാട താലകില എങണിയര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഫലഗണന s/o കഞിരാമന
പളികടവത് വീട എനയാളെട അവകാശികൾക് ൈഹേവ അേതാറിറി ഒാഫീസ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി എങണിയര വിേലജില പേരതനെറ മകള ലയന, w/o ദിലീപ കമാര െവളേകടത്
വീട , േബാധിപിച അേപക എങണിയര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 01-10-1998 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മാതാപിതാകള 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
1
പഷവലി ഫലഗണന പളികടവത്
2
ലജീഷ ഫലഗണന പളികടവത്
3
ലയന ദിലീപ കമാര െവളേകടത്

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള

വയസ
72
48
40

11-02-2022

നമര:എ5-1204/2022

ചാവകാട താലകില െവങിടങ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സിറാജ അലി S/O അഹമദ മഹമദ
, പതിയ വീടില വീട എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി െവങിടങ വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് സഫിയ, W/O സിറാജ അലി പതിയ വീടില വീട, േബാധിപിച
അേപക െവങിടങ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 12-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പിതാവ മരണെപടിടളതാണ . ൈമനരമാര 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.
കമ നമര
1
2
3
4
5

േപര
സൈലഖ
സഫിയ
കൻസ ഫാതിമ സിറാജ അലി
റയാൻ സിറാജ അലി
സിദാൻ പി എസ
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മാതാവ
ഭാര്
മകള
മകന
മകന

വയസ
67
38
11
08
06
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Thrissur District
Chavakkad Taluk
NOTICE

07-02-2022

നമര:എ5-1140/2022

ചാവകാട താലകില തളികളം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അബള എ വി s/o വീരാനകടി
അറകവീടില വീട എനയാളെട അവകാശികളക് ൈഹേവ അേതാറിറി ഒാഫീസ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സരടിഫികറിനായി തളികളം വിേലജില പേരതനെറ മകന ബനീദ എം എ, s/o അബള
അറകവീടില വീട, േബാധിപിച അേപക തളികളം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സരടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 15-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മാതാപിതാകള മരണെപടിടളതാണ.
അതനസരിച് അവകാശ സരടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള
ഗവണെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച
െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
െസകീന
അബിന
ബനീദ എം എ
അസബ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന
മകന

വയസ
77
50
46
39

07-02-2022

നമര:എ5-1138/2022

ചാവകാട താലകില തളികളം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ നനകമാര ഇ വി െക s/oകഞിമാമ ഇ വ
ി െക എരേണഴത് െവങാലി വീട എനയാളെട അവകാശികളക് ൈഹേവ അേതാറിറി ഒാഫീസ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സരടിഫികറിനായി തളികളം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് സിന , w/o
നനകമാര എരേണഴത് െവങാലി വീട, േബാധിപിച അേപക തളികളം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സരടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-01-2022 -ല മരണെപടതായം
പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മാതാപിതാകള
മരണെപടിടളതാണ. അതനസരിച് അവകാശ സരടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത
ഈ പരസ്ം േകരള ഗവണെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം
േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള
സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
സിന
2
വിഷനനന ഇ വി
3
വനനനന ഇ വി

േപര

നമര:എ5-1137/2022

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള

വയസ
53
29
27

07-02-2022
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ചാവകാട താലകില തളികളം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േകയി w/o ശങരന കളപരകല വീട
് എനയാളെട അവകാശികളക് ൈഹേവ അേതാറിറി ഒാഫീസ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സരടിഫികറിനായി തളികളം വിേലജില പേരതയെട പൗതൻ ഉണികണന , s/o രാഘവന കളപരകല വീട ,
േബാധിപിച അേപക തളികളം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സരടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 28-09-1974 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മാതാപിതാകളം ഭരതാവം 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
1
കാരത്യനി
രാഘവെനറ ഭാര്)
2
േസാമന
രാഘവെനറ മകന)
3
േബബി
രാഘവെനറ മകള)
4
ഉണികണന
രാഘവെനറ മകന)
5
സഷിത
ബാലകഷെനറ ഭാര്)
6
അനശ്ര
ബാലകഷെനറ മകള)

േപര
( മരണെപട മകന

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകെന ഭാര്

വയസ
94

( മരണെപട മകന

പൗതൻ

71

( മരണെപട മകന

പൗതി

64

( മരണെപട മകന

പൗതൻ

67

( മരണെപട മകന

മകെന ഭാര്

49

( മരണെപട മകന

പൗതി

26

07-02-2022

നമര:എ5-1136/2022

തശര താലകില പനയരകളം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പേമാഷ പി എം s/o േമാഹനന
പീടികപറമില വീട എനയാളെട അവകാശികൾക് വനംവകപില നിന ധനസഹായതിന ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പനയരകളം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് വീണ വിശ്പന ,
w/o പേമാഷ പി എം പീടികപറമില വീട , േബാധിപിച അേപക പനയരകളം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-08-2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതന കടികളില 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
1
വീണ വിശ്പന
2
പമീള

േപര

നമര:എ5-1135/2022

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മാതാവ

വയസ
27
52

07-02-2022
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ചാവകാട താലകില മലേശരി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ചനന പി എസ s/o ശങരന
െപരമായില വീട എനയാളെട അവകാശികളക് ലാനറ ടിബയണല ഒാഫീസ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സരടിഫികറിനായി മലേശരി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് രഗിണി , w/o ചനന െപരമായില വീട ,
േബാധിപിച അേപക മലേശരി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സരടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-08-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മാതാപിതാകള മരണെപടിടളതാണ. അതനസരിച്
അവകാശ സരടിഫികററ 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
1
2
3
4

േപര
രഗിണി
ഷനീഷ
ഷമ്
ഷജീഷ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള
മകന

വയസ
57
33
36
32

07-02-2022

നമര:എ5-1134/2022

ചാവകാട താലകില നാടിക വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േമാഹനന s/o അയപന
കാളെകാടവത് വീട എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി നാടിക വിേലജില പേരതനെറ മകന നിധിന േമാഹന, s/o േമാഹനന കാളെകാടവത് വീട,
േബാധിപിച അേപക നാടിക വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-01-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മാതാപിതാകള 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
1
മിനി
2
നിേവദ േമാഹന െക
3
നിധിന േമാഹന െക

േപര

നമര:എ5-1131/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള

വയസ
50
29
25

07-02-2022

ചാവകാട താലകില നാടിക വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ മീര അനില കമാര w/o അനില കമാര
 അേണഴത് വീട എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി നാടിക വിേലജില പേരതയെട മകന സഞയ , s/o അനില കമാര അേണഴത് വീട, േബാധിപിച
അേപക നാടിക വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 07-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മാതാപിതാകള മരണെപടിടളതാണ. അതനസരിച് അവകാശ
സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില
പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
അനില കമാര
2
സഞയ എ എ
3
തിലക എ എ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭരതാവ
മകന
മകന

വയസ
64
27
23

07-02-2022

നമര:എ5-1129/2022

ചാവകാട താലകില ൈവലതര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എ േജാബ s/o അയാംകളങര
േതാമസ എനയാളെട അവകാശികൾക് ടഷറി ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി ൈവലതര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് േമാളകടി, w/o േജാബ അയാംകളങര വീട, േബാധിപിച
അേപക ൈവലതര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മാതാപിതാകള 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
1
പി എം േമാളകടി
2
േഹന േജാബ എ
3
ലീന എ േജാബ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള

വയസ
76
56
50

07-02-2022

നമര:എ5-1127/2022

ചാവകാട താലകില ൈവലതര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ജയകഷന പി s/o ശങണിനായര ടി
എം , പതകളങര വീട എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി ൈവലതര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് പിയ, w/o ജയകഷന പി പതകളങര വീട ,
േബാധിപിച അേപക ൈവലതര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മാതാപിതാകള മരണെപടിടളതാണ. ൈമനര
താെഴയള ലിസില കമ നമര 1 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.
കമ നമര
1
പിയ
2
ൈവഗ ജയകഷന

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള

വയസ
45
11
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