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NOTICE

 
നമര:എ5-7782/2021 22-10-2021
 
  ചാവകാട  താലകില    െവങിടങ്   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അലി  അകബർ  തങൾ

ഐറാണിയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ    ഹാജരകനതിന    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   െവങിടങ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-12-2010-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:എ5-7781/2021 22-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില  വാടാനപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപായാറ സകമാരൻ  െപായാറ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയപാത വികസന കാര്ാലയതിൽ  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   വാടാനപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-12-1987-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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിഫാ ബീവി മകള 57

2 താഹിറ ബീവി മകള 54

3 നസീഹ ബീവി മകള 51

4 റഷീദ ബീവി മകള 47

5 അൽതാഫ തങൾ മകന 47

6 െസയദ റില അലി അകബർ തങൾ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പരേഷാതമൻ പി എസ മകന 70

2 സജിനി സേരനൻ മകള 64

3 പദീപ പി എസ മകന 57

4 സധ മകള 58

5 ഷർമിള മകള 50

23th November 2021Revenue Department13647
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നമര:എ5-7780/2021 22-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   വാടാനപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അചയതൻ മകൻ പി േഗാപാലൻ

പാേറാല വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േദശീയപാത വികസന കാര്ാലയതിൽ    ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക   വാടാനപളി 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-7778/2021 22-10-2021
 
  ചാവകാട താലകില വാടാനപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ  കരീപാടത് വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േദശീയപാത  അേതാറിറി  മമാെക  ഹാജരകനതിന     അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   വാടാനപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-08-2001-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:എ5-8063/2021 22-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   വാടാനപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹനീഫ എം എം  മകിയകത് വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങിൽ ഹാജരാകന  ഹാജരകനതിന അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   വാടാനപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-10-2004-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 യേശാദ േഗാപാലൻ ഭാര് 67

2 ജയേമാൾ പി മകള 47

3 ജയകമാർ പി ജി മകന 44

4 ജേയഷ കമാർ പി മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേനാജകമാർ കരീപാടത് മകന 58
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നമര:എ5-7773/2021 22-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   വാടാനപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻ മകൻ വി എം രവീനൻ

വടകംേഞരി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  നിനം  െഡേപാസിറ്  തക പിൻവലികനതിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക

വാടാനപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-03-2003-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:എ5-7777/2021 22-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില വാടാനപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജമീല മഹമദ അലി  േതപറമിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  നിനള  തക  പിൻവലികനതിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   വാടാനപളി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ഭാര് 73

2 ഖദീജ മകള 58

3 നദീറ മകള 53

4 ഷാനവാസ മഹമദ ഹനീഫ മകന 50

5 ഷഹീല മകള 43

6 ഷംല നവാസ മകള 41

7 ഷംന മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര ഭാര് 63

2 രമ് വി ആർ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജന മഹമദാലി മകള 41

2 അസഹർ മഹമദാലി മകന 35
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നമര:എ5-7776/2021 22-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില  വാടാനപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജീവ ഐ വി  ഇയാനി വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ

അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക  വാടാനപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2013-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 േകാമളവലി മാതാവ 67

2 ബബിത ഭാര് 39

3 ൈവഷണ ഐ എസ മകള 18

4 ശീഹരി ഐ എസ മകന 11

13650 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-7775/2021 22-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   വാടാനപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹസൻ മകൻ െമഹബബ  പണിക

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഫാമിലി െപൻഷൻ ലഭികനതിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക  വാടാനപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    22-07-2021-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:എ5-7774/2021 22-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   വാടാനപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻ ഭാര് േപമ  ആലതി

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േദശീയ  പാത  വികസന  കാര്ാലയതിൽ   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക   വാടാനപളി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 17-

02-2020-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-8120/2021 25-10-2021
 
  ചാവകാട  താലകില  െവങിടങ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഫാൻസിസ  ഭാര്  േറാസി

കനംകമരത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനിേമാൾ ഭാര് 46

2 ഗാലിയ ഹബീബ െമഹബബ മകള 25

3 അബദൾ ബാസിദ് അൽ ഗസാലി മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദാേമാദരൻ ഭരതാവ 69

2 ആതിര മകള 33

3 അന മകന 29
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സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   െവങിടങ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    13-09-2020-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:എ5-8147/2021 25-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   എലവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരിയകര കഷൻ മകൻ സിദാർത

ൻ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക  എലവളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2021-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:എ5-8062/2021 22-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില വാടാനപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ ഭാര് െക എസ മീനാകി

 കരീപാടത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നാഷണൽ ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസിൽ    ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട  അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക   വാടാനപളി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ

24-08-2017-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല ഫാൻസിസ െക മകള 60

2 േമാളി േഡവിസ മകള 57

3 ലാലി ഫാൻസിസ െക മകള 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധി എ എസ മകന 47

2 സബി എ എസ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േലാലജ മകന 54

2 ശശിജ മധ മകള 73
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നമര:എ5-8061/2021 22-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   വാടാനപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ നായർ ഭാര് സൗമിനി സി

ചിറമത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ നിനം പണം പിൻവലികനതിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക  വാടാനപളി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    16-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-8060/2021 22-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില  വാടാനപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപണി മകൻ െകാചകൻ വാകാട

്  അയപണി   വാകാട്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നാഷണൽ  ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാടാനപളി വിേലജില   പേരതനെറ  അവകാശികൾ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2006-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗമ് മകള 40

2 രമ് മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഗിണി ഭാര് 63

2 സനിത മകള 43

3 സമ മകള 39

4 സബിത മകള 35
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NOTICE

 
നമര:എ5-7785/2021 22-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ കടി മകൻ സേരഷ  െവങളത

് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ചാവകാട എസ ബി ഐ അകൗണിൽ നിന് 250000 രപ പിൻവലികനതിന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഈ ഓഫീസിൽ    പേരതനെറ ഭാര്

െവങളത് അംബിക , േബാധിപിച അേപക   മണതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2021  -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:എ5-7786/2021 22-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   തളികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  മതിലകത് വീടിൽ ചിറകഴി

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െകാടങൂർ  എൽ  എ  എൻ  എച്  ഓഫീസിൽ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഈ ഓഫീസിൽ  പേരതനെറ മകന ചിറകഴി മഹമദ നാസിം

, മതിലകത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   തളികളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-11-1989 -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 അംബിക ഭാര് 55

2 സേബഷ മകന 27

3 പിൻഷ വി എസ മകള 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ നാസിം മകന 61

2 ഫാതിമ മഹമദ അലി മകള 69

3 സൗദാബി മകള 61

4 കദീജ മകള 79

5 സഫിയ അബദള മകള 73

6 ആമിന മകള 81

7 മഹമദ അഷറഫ മകന 67
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നമര:എ5-7787/2021 22-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   തളികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാപണി മകൻ ശങരൻ  ഇയാനിതറ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െകാടങൂർ  എൽ  എ(എൻ  എച്)  ആഫീസിൽ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തളികളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഇയാനിതറ

സജീവ ഇ എസ  േബാധിപിച അേപക   തളികളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2018 -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:എ5-7788/2021 22-10-2021
 
  ചാവകാട  താലകില   തളികളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞയപൻ മകൻ രവീനൻ

ഇയാനിതറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െകാടങൂർ എൽ എ എൻ എച് ആഫീസിൽ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഈ ആഫീസിൽ പേരതനെറ മകന ഇയാനിതറ സരജ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-09-2008 -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:എ5-7789/2021 22-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   തളികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവല മകൻ രാമചനൻ  തിണിയിൽ

8 ഹൈസൻകടി മകന 78

9 അബിത ഷാജിഹാൻ (മരണെപട മകൾ ഹഫസയെട മകൾ) പൗതി 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ ഭാര് 87

2 സജീവ ഇ എസ മകന 57

3 സേരഷ ഇ എസ മകന 66

4 സനിത മകള 56

5 ഷീല മകള 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനിക ഭാര് 72

2 സരജ മകന 50

3 സീന മകള 48

4 സിമി മകള 38

23th November 2021Revenue Department13655
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െകാടങൂർ  എൽ  എ  എൻ  എച്  ആഫീസിൽ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഈ ആഫീസിൽ  പേരതനെറ മകന തിണിയിൽ സതീഷമാർ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-11-2018 -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:എ5-7790/2021 22-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   തളികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ മകൻ തിലകൻ  പളിപറമിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  നിനം  65000  രപ  പിൻവലികനതിന   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഈ ഓഫീസിൽ പേരതനെറ ഭാര് പളിപറമിൽ േഗാമതി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2021 -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:എ5-7729/2021 22-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   തളികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണപൻ മകൻ രാമകഷൻ  വാലത്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െകാടങൂർ  എൽ  എ  എൻ  എച്  ആഫീസിൽ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഈ ആഫീസിൽ  പേരതനെറ മകന വാലത് സജീവൻ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2003 -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 ഉഷ ടി ആർ മകള 67

2 ബീന രാജൻ മകള 61

3 ഷീബ മകള 62

4 സതീഷമാർ മകന 63

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാമതി ഭാര് 73

2 ൈബജ പി ടി മകന 52

3 ൈഷജ പി ടി മകന 50

4 ൈഷജ പി ടി മകള 49
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-8064/2021 22-10-2021
 
  ചാവകാട താലകില   വാടനപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ ൈകമൾ മകൻ

ബാലകഷൻ  നായർ   ഇതികാട്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േദശീയപാത  66  െകാടങൂർ  ആഫീസിൽ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഈ ഓഫീസിൽ പേരതനെറ  മകള

പളിയാെന പങജം  േബാധിപിച അേപക   വാടനപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-1998  -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:എ5-7783/2021 22-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   കണഴിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശംസ നാരിയ w/o അബൾ മജീദ

പാലതംവീടിൽ ചകനാത് വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണഴിയര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അബൾ മജീദ , പാലതംവീടിൽ

ചകനാത് , േബാധിപിച അേപക   കണഴിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-04-2019 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തിബിൻ എൻ എസ (മരണെപട മകൾ േബബിയെട മകൾ) പൗതി 52

2 സകമാരൻ  (മരണെപട മകൾ േബബിയെട ഭർതാവ) മകളെട ഭർതാവ 83

3 ഷാലി ഷാജി (മരണെപട മകൾ താരയെട മകൾ) പൗതി 46

4 ൈഷജ െക ആർ (മരണെപട മകൾ താരയെട മകൻ) പൗതൻ 41

5 േപമൻ മകന 70

6 വി ആർ അജയകമാർ മകന 67

7 ഗീത ശശിധരൻ മകള 59

8 സജീവൻ മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പങജം മകള 78

2 േഗാപാലകഷൻ മകന 75

3 മധസദനൻ മകന 69

4 ജനാർദനൻ നായർ(മരണെപട മകൾ ഇനിരയെട ഭർതാവ) മകളെട ഭർതാവ 77

5 രാേജഷ (മരണെപട മകൾ ഇനിരയെട മകൻ) പൗതൻ 48

6 രാേഗഷ (മരണെപട മകൾ ഇനിരയെട മകൻ) പൗതൻ 46

7 രാജശീ (മരണെപട മകൾ ഇനിരയെട മകൾ) പൗതി 43
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾ മജീദ ഭരതാവ 80

2 ബാബ മജീദ പി എം മകന 50

3 ൈസനൽ അബീൻ പി എം മകന 49

4 െനഹല മഹമദ ഹനീഷ മകള 42
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-8083/2021 22-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   പാവറടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവസി മകൻ െക ഡി േലാനപൻ

കണകളം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിലള ഒര ലകതിൽ താെഴയള തക പിൻവലികനതിനായി

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാവറടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

അനമ , കണകളം , േബാധിപിച അേപക   പാവറടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 31-05-2021 -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. 

 
നമര:എ5-8066/2021 22-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   നാടിക വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞഹമ മകൻ അബദൾ കാദർ

മസലിയാം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നാഷണൽ ൈഹേവ തൗേതാറിറി ഓഫ ഇന്യെട െകാടങല

ൂർ ആഫീസിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    നാടിക വിേലജില

പേരതനെറ മകന യസഫലി ,  മസലിയാം വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   നാടിക വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2001  -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:എ5-8067/2021 15-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ േലാനപൻ ഭാര് 69

2 െജയസൺ മകന 45

3 െജൻസൺ െക എൽ മകന 44

4 വിൻെസന് െകഎൽ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യസഫലി മസലിയാംവീടിൽ മകന 65

2 അഷറഫഅലി എം എ മകന 62

3 സാഹിറ മഹമദ ഹൈസൻ മകള 61

23th November 2021Revenue Department13659
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



  ചാവകാട താലകില   നാടിക വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസകടി  മകൻ അബദൾ ഹകീം

പാണികശാല വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നാഷണൽ ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫ ഇന്യെട െകാടങല

ൂർ ആഫീസിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    നാടിക വിേലജില

പേരതനെറ മകന ൈഫസൽ , പാണികശാല േബാധിപിച അേപക   നാടിക വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-02-2021 -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:എ5-8068/2021 22-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   നാടിക വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ മകൻ സധാകരൻ  നടപറമി

ൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് അകൗണകൾ,വസ വകകൾ എനിവയെട ഉടമസാവകാശം ലഭികന

ആവശ്തിേലകായി    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നാടിക വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് സജാത , നടപറമിൽ , േബാധിപിച അേപക   നാടിക വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2020  -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:എ5-8070/2021 22-10-2021
 
  ചാവകാട താലകില   വലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേലഖ w/o  ഹൈസൻ പി  െക

പതിയവീടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എൽ എ എൻ എച് െകാടങൂർ ഓഫീസിൽ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വലപാട വിേലജില   പേരതയെട മകന നിഷാദ പി എച് ,

പതിയവീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വലപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-12-2015 -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 ഫൗസിയ ഭാര് 75

2 ൈഫസൽ മകന 57

3 െമാഹസിൻ പാണികശാല മകന 54

4 ഐഷ െഷറിൻ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത സധാകരൻ ഭാര് 59

13660 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:എ5-8071/2021 22-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   വലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരൻ മകൻ താമി  കനറ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എൽ എ എൻ എച് െകാടങൂർ ഓഫീസിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വലപാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബാബ , കനറ , േബാധിപിച അേപക

വലപാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2004  -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:എ5-8072/2021 22-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   വലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപകടി മകൻ കമാരൻ  പതവീടിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   എൽ  എ  എൻ  എച്  െകാടങൂർ  ഓഫീസിൽ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വലപാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ദാസ , പതവീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-03-2003 -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:എ5-8073/2021 22-10-2021
 
  ചാവകാട താലകില   വലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ മകൻ േഗാപി പി വി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി എച് നിഷാദ മകന 45

2 പി എച് നിയാജ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാബ മകന 55

2 ഗിരിജ മകള 53

3 അനിത മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദാസ മകന 47

2 ബിന മകള 41

3 സിന മകള 38
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േപരത്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   െഡപയടി  കളകർ എൽ എ എൻ എച്  െകാടങൂർ ഓഫീസിൽ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വലപാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന

സജിൻ പി ജി , േപരത് , േബാധിപിച അേപക   വലപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-11-2020  -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:എ5-8074/2021 22-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   വലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമൻകടി മകൻ സകമാരൻ

വടെകടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  SBI എടമടം ശാഖയിൽ നിന് 5 ലകം െഡേപാസിറ് പിൻവലികനതിന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വലപാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന

വിേനായ സകമാരൻ , വടെകടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വലപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 13-08-2021 -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 സൗമ് പി ജി മകള 36

2 സജിൻ പി ജി മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിേനാദ സകമാരൻ മകന 42

2 വിപിൻ സകമാരൻ മകന 39

3 വിേനായ സകമാരൻ മകന 33
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NOTICE

 
നമര:എ5-8075/2021 22-10-2021
 
  ചാവകാട താലകില   വലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗീത സകമാരൻ w/o സകമാരൻ

വടെകടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് േസവിംഗസ അകൗണിൽ നിന് 8000 രപ പിൻവലികനതിന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വലപാട വിേലജില   പേരതയെട മകന

വിേനായ സകമാരൻ , വടെകടിൽ  , േബാധിപിച അേപക   വലപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021 -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:എ5-8065/2021 22-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   വാടാനപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പണികവീടിൽ ഇബാഹിംകടി s/o

അഹമദണി   പണിക  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   എൻ  എച്  66  ഓഫീസിൽ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാടാനപളി  വിേലജില    ആറെകടി  ജനാർദനൻ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-1990 -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 വിേനാദ സകമാരൻ മകന 42

2 വിപിൻ സകമാരൻ മകന 39

3 വിേനായ സകമാരൻ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബദള മകന 61

2 കഞേമാൾ മകള 55

3 സൈലഖ മകള 53

4 ൈമമന(മരണെപട മകൻ ജമാലവിെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 45

5 രഹന (മരണെപട മകൻ ജമാലവിെൻറ മകൾ ) പൗതി 25

6 ഷഹന (മരണെപട മകൻ ജമാലവിെൻറ മകൾ) പൗതി 23

7 ഇതിഹാസ (മരണെപട മകൻ മഹമദിെൻറ മകൻ) പൗതൻ 40
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നമര:എ5-8078/2021 22-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില  ഏങണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമിണി ശങരനാരായണൻ w/o

ശങരനാരായണൻ  േതറമത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  LTA േപയെമന്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏങണിയര വിേലജില   പേരതയെട മകന സചീനൻ  , േതറമത് , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-09-2009  -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:എ5-8079/2021 22-10-2021
 
  ചാവകാട താലകില   ഏങണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി  എസ ശാന w/o ചനൻ

ചകാമഠതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േദശീയപാത  ഭമി  ഏെറടകൽ  ആവശ്തിേലകായി

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന സനിൽ , ചകാമഠതിൽ , േബാധിപിച

അേപക   ഏങണിയര വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    28-05-2004 -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. 

8 നസീമ  (മരണെപട മകൻ മഹമദിെൻറ മകൾ) പൗതി 39

9 സൈലഖ (മരണെപട മകൻ കബീറിെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 60

10 സൈബർ (മരണെപട മകൻ കബീറിെൻറ മകൻ) പൗതൻ 32

11 സബിത (മരണെപട മകൻ കബീറിെൻറ മകൾ) പൗതി 29

12 മബീർ (മരണെപട മകൻ കബീറിെൻറ മകൻ) പൗതൻ 28

13 ഫാതിമ (മരണെപട മകൻ ബാവയെട ഭാര്) മകെന ഭാര് 67

14 ഷാജിത (മരണെപട മകൻ ബാവയെട മകൾ) പൗതി 45

15 ഷാനവാസ (മരണെപട മകൻ ബാവയെട മകൻ) പൗതൻ 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉദയശങർ ടി എസ മകന 63

2 സചീനൻ  ടി എസ മകന 61

3 പിയദർശൻ ടി എസ മകന 59

4 സധീർ ടി എസ മകന 54

5 ശീജ ശീനിവാസൻ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനൻ ഭരതാവ 85

2 സനിൽ സി സി മകന 57
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നമര:എ5-8080/2021 22-10-2021
 
  ചാവകാട താലകില   ഏങണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപകടൻ ഭാര്  പാറകടി

ചളിപറമിൽ  എനവരെട  അവകാശിക്  ബാങ് സംബനമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന ധർമൻ , ചളിപറമിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഏങണിയര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    13-12-2006 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി 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:എ5-8081/2021 22-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഒരമനയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാമദ മകൻ അലി അഹമദണി

നാലകത്  പണാരതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നാഷണൽ  ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫ  ഇന്യെട

െകാടങൂർ ഓഫീസിൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് റകിയ ,

നാലകത് പണാരതിൽ , േബാധിപിച അേപക  ഒരമനയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2006 -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:എ5-8082/2021 22-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   പാവറടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയിംസ ഭാര് േബബി അഗസ്ൻ െക

തറയിൽ വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്   ബാങിലള ഒര ലകതിൽ താെഴയള തക പിൻവലികനതിനായി

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ ജയിംസ ,  തറയിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   13-05-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

3 ചകാമഠതിൽ ചനൻ ഷിേനാജ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ധർമൻ മകന 75

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റകിയ അലി അഹമദ ഭാര് 76

2 ജാസിൻ മകള 55

3 ൈഫസൽ മകന 53

4 മഹമദ ഫാരീസ മകന 47

5 ജബീന നൗഷാദ മകള 47
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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:എ5-8059/2021 22-10-2021
 
  ചാവകാട താലകില   ഇരിങപം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങണി  മകൻ നാരായണൻ

വടകംേഞരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയപാത  വികസന കാര്ാലയതിൽ   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന സേനാഷ , വടകംേഞരി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

ഇരിങപം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2001  -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 ജയിംസ ടി എൽ ഭരതാവ 77

2 െജയസൺ െജ തറയിൽ മകന 48

3 െജയസി ടി െജ മകള 45

4 േജാബി തറയിൽ ജയിംസ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ മകള 58

2 ഗീത മകള 53

3 അജിത സേരഷബാബ മകള 50

4 ഷീജ മകള 47

5 ജയനി വി എൻ മകള 42

6 പീത വി എൻ മകള 40

7 സേനാഷ വി എൻ മകന 42
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-8326/2021 28-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   പനയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സി ൈസദ മഹമദ  കറപം വീടി

ൽ ചാലിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എൽ എ എൻ എച് െകാടങൂർ ആഫീസിൽ    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനയര വിേലജില  സൈബദ , കറപം വീടിൽ ചാലിൽ , േബാധിപിച അേപക

പനയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-06-2002  -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:എ5-8325/2021 28-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   പനയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾകരീം  വടംപറമിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എൽ എ എൻ എച് െകാടങൂർ ഓഫീസിൽ  ഹാജരകനതിന അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൈബദ , വടംപറമിൽ വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക

പനയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2017  -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 ബൽകീസ ഭരതാവിനെറേയാ ഭാര്യേടേയാ
മനബനതിെല പതൻ

55

2 ഷബിത മകള 39

3 ഷഫീർ പി െക മകന 33

4 ഷഹനാസ െക സി മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ ഭാര് 59

2 നബീസ മസഫ മകള 40

3 അബൽ സമത മകന 32

4 മഹമദ ശിഹാദ മകന 27
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നമര:എ5-8324/2021 28-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   പനയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ െക എസ  കേണരി വീടിൽ

 എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ഇ  എസ ഐ അധികതർ  മമാെക   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അജിത , കേണരി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പനയര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    06-06-2021  -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:എ5-8322/2021 28-10-2021
 
  ചാവകാട  താലകില    തളികളം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശങരനാരായണൻ

എരേണഴത്പടിഞാറയിൽ വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െകാടങൂർ എൽ എ എൻ എച്  ഓഫീസിൽ

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തളികളം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഭാന എം പി  ,

എരേണഴത്  പടിഞാറയിൽ വീട , േബാധിപിച അേപക   തളികളം   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-03-2021 -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:എ5-8321/2021 28-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   െവങിടങ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിേമാൻ മകൻ അേശാകൻ

അപനാത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവങിടങ വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ കാളിെപണ് , അപനാത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

െവങിടങ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിത ഭാര് 49

2 വിജിത മകള 30

3 ജിതിൻലാൽ െക വി മകന 27

4 ജിബിൻ െക വി മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാന എം പി ഭാര് 83

2 അരൺ ഇ എസ മകന 59

3 ബിേനായ ഇ എസ മകന 57
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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:എ5-8320/2021 28-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഏങണിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹർഷൻ  േതർ വീട  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  േദശീയപാത അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് അംബജാകി ,  േതർ  വീട ,  േബാധിപിച അേപക   ഏങണിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2017  -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. 

 
നമര:എ5-8157/2021 28-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കറപൻ മകൻ കാർതിേകയൻ എം െക

 മതംേകാട് വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എൽ എ എൻ എച് െകാടങൂർ ഓഫീസിൽ  ഹാജരകനതിനായി

  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണതല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പങജം , മതംേകാട് വീട , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2013  -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 കാളിെപണ് മാതാവ 85

2 ഷീബ എം ഭാര് 45

3 അൻവിത എ എ മകള 7

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല     (ആദ് ഭാര് ) ഭാര് 63

2 അംബജാകി (രണാം ഭാര് ) ഭാര് 61

3 രജനി കഷ മകള 45

4 രാജി ടി എച് മകള 44

5 രജിത മകള 43

6 േഗാപകമാർ ടി എച് മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പങജം ഭാര് 63

2 കലിത മകള 40
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നമര:എ5-8319/2021 28-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ  െകാപര വീടിൽ  എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണതല

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മഞഷ സേരഷ , െകാപര വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മണതല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-2021 -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. 

 

3 കനിത എം െക മകള 39

4 കേലഷ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഞഷ സേരഷ ഭാര് 40

2 സഞയ കഷ െക എസ മകന 18

3 സഞിത് കഷ െക എസ മകന 13

13670 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-8149/2021 28-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഒരമനയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ സിറാജദീൻ  പതിയ വീടി

ൽ  മഞിയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നാഷണൽ  ൈഹെവ  അേതാറിറി  െകാടങൂർ  ഓഫീസിൽ

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒരമനയർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െസമിത സിറാജ ,

പതിയ വീടിൽ മഞിയിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഒരമനയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   25-04-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈ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. 

 
നമര:എ5-8148/2021 28-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഒരമനയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതടി  പതിയവീടിൽ മഞിയിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നാഷണൽ ൈഹെവ അേതാറിറി  െകാടങൂർ  ഓഫീസിൽ  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒരമനയർ  വിേലജില   പേരതയെട മകള ൈസനബ ഹംസ , നമിയതയിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2002 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ൈമനറായ  ഹനീന സിറാജിൻെറ  രകിതാവ മാതാവ െസമിത

സിറാജ   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  --select-- നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െസമിത സിറാജ ഭാര് 47

2 സിറാജൽ ഹനത് മകള 26

3 ഹർഷിദ സിറാജ മകള 23

4 സിറാജൽ ഹസനത് മകള 20

5 ഹനീന സിറാജ മകള 16

6 ൈസനബ സേഹാദരി 62

7 സൈബദ സേഹാദരി 59

8 താഹിർ സേഹാദരൻ 49

9 ൈഫസൽ  (മരണെപട സേഹാദരി സഫിയയെട മകൻ ) അനനിരവൻ 45

10 മഹമദ ഫാലിൽ (ടി ടി  ) അനനിരവൻ 42

11 ഫബി           (ടി ടി ) അനനിരവൻ 39

12 സാദിഖ          ( ടി ടി ) അനനിരവൻ 33

13 അനസ           ( ടി ടി ) അനനിരവൻ 30
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കാശ 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:എ5-7890/2021 28-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഒരമനയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞ െമായ മകൻ അബബകർ

വലിയകത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നാഷണൽ ൈഹേവ അേതാറിറി  െകാടങൂർ ഓഫീസിൽ

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഒരമനയർ  വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  കദീജ

അബബകർ , വലിയകത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഒരമനയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   26-01-2007 -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:എ5-8337/2021 28-10-2021
 
  ചാവകാട  താലകില  ഏങണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാപൻ മകൾ െപാനി

െചകാണൻ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ മകള 61

2 സൈബദ മകള 59

3 താഹിർ മകന 48

4 ൈഫസൽ (മരണെപട മകൾ സഫിയയെട മകൻ ) പൗതൻ 45

5 മഹമദ ഫാലിൽ   (ടി ) പൗതൻ 41

6 ഫബി       (ടി ) പൗതൻ 38

7 സാദിഖ      (ടി ) പൗതൻ 32

8 അനസ     (ടി ) പൗതൻ 30

9 സിറാജൽ ഹനത് (മരണെപട മകൻ മഹമദ സിറാജിെന
മകൾ )

പൗതി 27

10 ഹർഷിദ സിറാജ    (ടി ടി ) പൗതി 23

11 സിറാജൽ ഹസത് (ടി ടി ) പൗതി 20

12 ഹനീന സിറാജ     (ടി ടി ) പൗതി 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ അബബകർ ഭാര് 71

2 ൈഫസൽ എ ടി മകന 50

3 ബിജന ബസീൽ മകള 44

4 ബനാസിർ മകള 40

5 ഹസിബാ ഷാനവാസ (മരണെപട മകൾ ബീന എ ടി യെട
മകൾ )

പൗതി 27
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സർടിഫികറിനായി  ഏങണിയര വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ കടൻ സി െക , െചകാണൻ  വീടിൽ , േബാധിപിച

അേപക   ഏങണിയര വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-03-2011 -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:എ5-8380/2021 28-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   എടകഴിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വറീത മകൻ േതാമസ  ഒലേകങി

ൽ  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടകഴിയർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അരൺ േതാമസ , ഒലേകങിൽ വീട , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-2021  -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 കറമ സേഹാദരി 79

2 കാളികടി സേഹാദരി 69

3 കടൻ സി െക സേഹാദരൻ 68

4 സകമാരൻ (മരണെപട സേഹാദരൻ ശങരെന മകൻ ) - 59

5 ലീല       (ടി മകൾ ) - 63

6 പാർവതി (ടി മകൾ ) - 54

7 ശാന    (മരണെപട സേഹാദരൻ അയപൻെറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 69

8 ഷീല      (ടി മകൾ ) - 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി മിനി ഭാര് 47

2 അരൺ േതാമസ മകന 27

3 അവിനാഷ േതാമസ മകന 25
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-8158/2021 28-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണീരി എം വി  േമേലപരകൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്   എൻ എച്.  66 ഓഫീസിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണതല വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാേജനപസാദ    േബാധിപിച അേപക   മണതല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-

12-1982  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-8117/2021 28-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഒരമനയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരീത മകൾ െനബീസ െക  കറപം

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്     നാഷണൽ  ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫ  ഇന്യെട  െകാടങൂർ

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒരമനയര വിേലജില   നാലകത് െനബീസ   േബാധിപിച

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നളിനി എം യ മകള 78

2 ഇനിര രവി മകള 72

3 ഉമാേദവി എം യ മകള 69

4 രാജേഗാപാലൻ എം യ മകന 67

5 എം യ ഉണികഷൻ മകന 62

6 ഗിരിജ രേമഷ മകള 65

7 രാേജനപസാദ  എം യ മകന 59

8 ൈബജ എം ബി  (മരണെപട മകൻ ബാലകഷെൻറ മകൻ) പൗതൻ 57

9 രാധ രാമചനൻ  (മരണെപട മകൻ രാമചനെൻറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 69

10 എം ആർ ജയപകാശ (മരണെപട മകൻ രാമചനെൻറ മകൻ
)

പൗതൻ 45

11 േരാഹിത എം ആർ  (മരണെപട മകൻ രാമചനെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 41

12 ലക്മി എം ആർ  (മരണെപട മകൻ രാമചനെൻറ മകൾ ) പൗതി 39

13 പി സനിത (മരണെപട മകൻ േവണേഗാപാലിെൻറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 61

14 അരൺ േമേലപര  (മരണെപട മകൻ േവണേഗാപാലിെൻറ
മകൻ )

പൗതൻ 31

15 കീർതി േമേലപര  (മരണെപട മകൻ േവണേഗാപാലിെൻറ
മകൾ )

പൗതി 27
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2017  -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:എ5-8336/2021 28-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   വലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം മകൻ ബഷീറള ഇബാഹിം

രായംമരകാർ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   കാനറാ  ബാങ്  വലപാട  ശാഖയിൽ നിന്  4,05,000  രപ

പിൻവലികനതിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വലപാട വിേലജില    ജസീല ,

രായംമരകാർ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2021  -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:എ5-8333/2021 28-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾ കാദർ   ( മരണെപട സേഹാദരൻ  ബീരാെൻറ
മകൻ)

അനനിരവൻ 52

2 ഷഹർബാൻ  ( മരണെപട സേഹാദരൻ  ബീരാെൻറ  മകൾ ) അനനിരവൾ 37

3 സൈലഖ  ( മരണെപട സേഹാദരൻ  ബീരാെൻറ  മകൾ ) അനനിരവൾ 40

4 നസീമ  ( മരണെപട സേഹാദരൻ  ബീരാെൻറ  മകൾ ) അനനിരവൾ 38

5 അലി  ( മരണെപട സേഹാദരൻ  ബീരാെൻറ  മകൻ ) അനനിരവൻ 39

6 ഉസാൻ ( മരണെപട സേഹാദരൻ  ബീരാെൻറ  മകൻ ) അനനിരവൻ 39

7 തനജ  ( മരണെപട സേഹാദരൻ  ബീരാെൻറ  മകൾ ) അനനിരവൾ 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർ എസ ഇബാഹിം പിതാവ 81

2 ആമിന മാതാവ 73

3 ജസീല വി എ ഭാര് 47

4 ജാസമിൻ മകള 24

5 സൽവ ബഷീർ മകള 20

6 ഷഹനാസ അമൽ ബഷീർ മകള 13

7 കബീർ സേഹാദരൻ 57

8 നസീർ സേഹാദരൻ 51

9 സൈബദ  ൈസനദീൻ സേഹാദരി 65

10 സഹറ ആർ ഐ സേഹാദരി 56

11 സീനത് സേഹാദരി 46

12 ൈലല സേഹാദരി 43
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 ചാവകാട താലകില   പാവറടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ മകൻ  അമാടി വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ഒരലകതിൽ താെഴയള ബാങ്  െഡേപാസിറ  പിൻവലികന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാവറടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സീന , അമാടി

വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പാവറടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    31-01-2021  -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:എ5-8327/2021 28-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   പനയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹസിൻ   പറയംപറമിൽ  വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പനയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റഹീല , പഴയർവളപിൽ , േബാധിപിച അേപക   പനയര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-02-2020 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീന ചനൻ ഭാര് 58

2 ചസിന്  സി അമാടി മകന 37

3 ചസമി ചനൻ മകള 35

4 ചസനി ചനൻ അമാടി മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഹീല പി എ ഭാര് 24

2 മിസബഹ  മഹസിൻ മകന 1
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-8381/2021 28-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   എടകഴിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപകടൻ മകൻ വാസേദവൻ

തയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എൽ എ എൻ എച്  െകാടങൂർ ഓഫീസിൽ   ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എടകഴിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീവത , തയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2021  -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:എ5-8382/2021 28-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   എടകഴിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിേമാൻ മകൻ മഹമദകടി

ചിനാലി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   എൽ  എ  എൻ  എച്  െകാടങൂർ  ഓഫീസിൽ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എടകഴിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈസനബ ,

ചിനാലി ,  േബാധിപിച അേപക   എടകഴിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-12-2015 -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 ശീവത ഭാര് 59

2 സിത മകള 40

3 സജിത് മകന 36

4 നിൽജിത് മകന 30

5 ആദിത്േദവ മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ ഭാര് 63

2 റജീന മകള 49

3 റകിയ മകള 46

4 സൗബനാത് മകള 46

5 അബൾ ബാരിസ മകന 43
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നമര:എ5-8383/2021 28-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   വലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകശവൻ മകൻ വി െക േഗാപിനാഥൻ

വാഴപളി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   എൽ  എ  എൻ  എച്  ഓഫീസിൽ    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വലപാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗിരിജ േഗാപിനാഥൻ , വാഴപളി വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-12-1995 -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:എ5-8403/2021 28-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഒരമനയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ  െചമണർ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നാഷണൽ ൈഹേവ  അേതാറിറിയെട െകാടങൂർ ഓഫീസിൽ    ഹാജരകനതിനായി

  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒരമനയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഗിരീഷകമാർ , െചമണർ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-12-1998 -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. 

 

6 െസലീന മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ േഗാപിനാഥൻ ഭാര് 63

2 ജിേതഷ വി ജി മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന മകള 60

2 കനകലത മകള 58

3 ഉഷാേദവി മകള 55

4 ഗിരീഷകമാർ മകന 53

5 ബീന മകള 51

6 സേനാഷകമാർ മകന 47

7 ബിന മകള 43
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
No: A5-8119/2021 28-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Monisha W/o.Sumesh Kunnathully Madavan,  Kunnathully

(H), Venkitangu  P.O., Venkidangu Village, Chavakkad Taluk of Thrissur District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce before  the Mabanee Company KPSC, Kuwait,  in respect of the legal   heirs of late Sumesh

Kunnathully Madhavan S/o. Madavan Kunnathully (H), Venkitangu  P.O. who expired at Kuwait on 13-08-2021 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 Sumesh

Kunnathully Madhavan S/o. Madavan. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

applicant . Father 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

 
No: A5-8118/2001 28-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sunilkumar N V S/o. Velayudhan, ` Nediyedath House,

Paluvai P.O. , Chavakkad Village, Chavakkad Taluk of Thrissur District has filed an application  of a legal heirship certificate

to produce before Company at abroad for the benifits in respect of the legal  heirs of late Sudhir Kumar Nediyedath

Velayudhan S/o. Velayudhan, Nediyedath House, Paluvai P.O.  who expired at Ajman in U.A.E. on 28-05-2021 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 Sudhir

Kumar Nediyedath Velayudhan S/o. Velayudhan,. 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 Vimala Mother 64

2 Monisha Sumesh Wife 37

3 Siya Sumesh Daughter 13

4 Sidharth Sumesh Son 9
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Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Sunilkumar N V Brother 58

2 Satheeshkumar N V Brother 56

3 Gireeshkumar N V Brother 50
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-8443/ 2021 28-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ മകൻ ഉണി  െനടംപറമി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ചാവകാട കാനറാ ബാങിലള 30,000  രപ പിൻവലികന  ആവശ്തിനായി

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്  നിഷ  െനടംപറമിൽ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2020  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-8442/2021 28-10-2021
 
  ചാവകാട താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േശഖരൻ  മതംേകാട്  വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര്  രതാഭയി  മതംേകാട്  വീടിൽ,  േബാധിപിച അേപക   മണതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-01-1998  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിഷ ഉണി ഭാര് 47

2 ഭാവന ഉണി മകള 17

3 ഭാഗ്ലകി എൻ യ മകള 12

4 ലീല മാതാവ 87

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതാഭയി ഭാര് 84

2 വിശ്നാഥൻ മകന 65

3 േമാഹനൻ എം എസ മകന 61

4 ശ്ാമള മകള 65

5 എം എസ േകാമളവലി മകള 63

6 സിജിൻ െക  മരണെപട മകൾ േശാഭയെട മകന 36

7 അനിത മകള 53
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നമര:എ5-8440/2021  28-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായീൻകഞി   പാലെപടി വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന മസഫ പി എം പാലെപടി വീടിൽ േബാധിപിച അേപക   മണതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2021  -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:എ5-8441/2021 28-10-2021
 
 ചാവകാട താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാർഗവൻ  മതംേകാട്  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ

മകന ബിജ എം ബി മതംേകാട്  േബാധിപിച അേപക   മണതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2010 -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:എ5-8439/2021 28-10-2021
 
  ചാവകാട  താലകില   മണതല വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  ബാലൻ  ആറെകടി  വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന ഷിബിൻ ലാൽ  ആറെകടി  വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   മണതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-10-1992  -ല

8 ലിഷ മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ ഹനീഫ മകന 41

2 മസഫ പി എം മകന 39

3 ബദറദീൻ മകന 38

4 റംല പി എം മകള 36

5 മഹമദ അബദൾ അസീസ പി മകന 34

6 റൈമസ മകള 32

7 ആയിഷ ഭാര് 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിജ എം ബി മകന 46

2 ബിബി എം ബി മകള 36
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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 അംബിക ഭാര് 66

2 ഷിബിൻ ലാൽ മകന 41

3 ൈഷൻ ആറെകടി ബാലൻ മകന 39

4 ധന് മകള 37
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ F5˛6847/2021. 2021 sk]v‰w_¿ 22.

2˛11˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk‰v \º¿ 43 (hm-eyw- X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`m-K-Øn¬ t]Pv 10142˛-mw \º¿ t]Pn¬ 22-˛9˛2021˛mw Xob-Xn-bnse F5-˛6847/2021
\º¿ {]Imcw {]kn-≤o-I-cn® ]c-ky-Øn¬ Nne kmt¶-XnI Imc-W-ß-fm¬ ]niIv kw -̀hn-®n-´p-≠v.
Ah Xmsg ]d-bp∂ coXn-bn¬ Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

‘Xfn -°pfw’ hnt√Pv F∂-Xn -\p -]-Icw ‘]p∂-bq¿’ hnt√Pv F∂v XncpØn ]ckyw
{]kn-≤o-I-cn-°p-∂p.
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