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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
:എ5-6720/2021 20-09-2021
 
  ചാവകാട  താലകില   വലപാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമ മകൻ പി  എ െസയ

േപാകാകിലത്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വലപാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  പി െക ൈസനബ ,േബാധിപിച അേപക

വലപാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-11-2011 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി െക ൈസനബ ഭാര് 70

2 ആമിന സഗീർ മകള 45

3 സൈബർ പി എസ മകന 41

26th October 2021Revenue Department9309
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
:എ5-7168/2021 30-09-2021
 
 ചാവകാട താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വലിയ വീടിൽ സലിം  വലിയ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ബാങിലള 250000 രപ പിൻവലികനതിനായി  ഒര അവകാശ

സർടിഫികറ് ആവശ്മെണന് കാണിച്   പേരതനെറ മകള  വലിയ വീടിൽ േസാനിഷ, വലിയ വീടിൽ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന  23-12-1999-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞാമിന ഭാര് 60

2 െസമീന സലിം മകള 40

3 േസാനിഷ നജീബ മകള 33

4 നിഷിത മരണെപട മകൻ വലിയ വീടിൽ
സലീം സജിതിെൻറ ഭാര്

മകെന ഭാര് 28
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