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Thrissur District

 
Kodungallur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-7789/2021 17-11-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   െചനാപിനി   വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഐനികൽ ഇനാശ

മകൻ വിൻെസന്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ലീന വിൻെസന് േബാധിപിച അേപക  പകാരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-06-2015-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീന വിൻെസന് ഭാര് 57

2 സന ലിൻസൺ എ വി മകന 30
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ F4˛5511/2021. 2021 BKÃv 24.

19˛10˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk‰v \º¿ 41-˛¬ (hm-eyw 10, `mKw III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm v̂

em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ sImSp-ß-√q¿ Xmeq-°n¬ 24-˛8-˛2021-˛se \º¿ F4˛5511/2021˛mw \º¿

]c-ky-Øn¬ Nne kmt¶-XnI Imc-W-ß-fm¬ Ah-Im-in-I-fpsS enÃv {]kn-≤o-I-cn -°p-hm≥

km[n-®n-´n-√. Ah-Im-in-I-fpsS ]´nI Iq´n-tN¿Øv ]ckyw XncpØn {]kn-≤o-I-cn-°p-∂p.

{Ia t]cv ]tc-X-\p-am-bp≈ _‘w hb v

\º¿

1 Paoe aq∂mw `mcy 67

2 l^vk aIƒ 68

3 djoZ ,, 66

4 aplΩZv aI≥ 62

5 \nemw laoZv ,, 57

6 A_vZpƒ ImZ¿ ,, 55

7 ^mØna kpld aIƒ 53

8 apl-ΩZv Ajvd v̂ aI≥ 50

9 A_vZpƒ kemw ,, 41

10 j^v\ aIƒ 38

]tc-Xs‚ BZy `mcybpw amXm-]n-Xm-°fpw Pohn-®n-cn-∏n-√.
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Thrissur District

 
Kodungallur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-5589/2021 22-11-2021
 
 െകാടങൂര താലകില   കയപമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമസയിലത് കഞമഹമ

്മദ  മകൻ അബൾ ഗഫർ എം  െക എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന ആഷിഫ  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 27-03-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില. 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:എ4-8201/2021 22-11-2021
 
  െകാടങൂര താലകില  െപരിഞനം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമാട്  ശീധരേമേനാൻ

മകൻ  അേശാകൻ  എ  എസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ഉമാവതി  േബാധിപിച അേപക   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 23-06-2014-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില. 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:എ4-7026/2021 28-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ (രണാം ഭാര്) - 54

2 അഫൽ എം എ (ആദ് ഭാര് കദിജയിലള  മകൻ) - 36

3 അൻസാർ എം എ (രണാം ഭാര് കദിജയിലള മകൻ) - 30

4 ആഷിഫ എം എ (രണാം ഭാര് കദിജയിലള മകൻ) - 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉമാവതി ഭാര് 70

2 അശ്തി എ എ മകള 46

3 അനരാഗ എ എ മകന 44
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  െകാടങൂര താലകില  െപരിഞനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  താനത്പറമിൽ മഹമദ

മകൻ അൻസാർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ഷാഹിദാബീവി േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 01-12-2012-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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:എ4-7897/2021 22-11-2021
 
 െകാടങൂര താലകില   പാപിനിവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കനമൽ മഹമദ മകൻ അബ

ല  എനയാളെട  അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന ഹകീം  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 17-07-2001-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന. പേരതെൻറ മാതാപിതാകളം ഭാര്യം 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. 

 
നമര:എ4-6306/2021 22-11-2021
 
  െകാടങൂര താലകില  െചനാപിനി  വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തലേശരികാരൻ െമായ

മകൻ  ഖാലിദ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്  സഹറ േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 26-01-1996-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാഹിദാബീവി ഭാര് 50

2 തൻസീഹ മകന 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹകീം മകന 55

2 റംലത് മകള 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറ ഭാര് 69

2 നജീബ മകന 50

3 റഷീദ മകള 43
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നമര:എ4-7846/2021 17-11-2021
 
  െകാടങൂര  താലകില   കളിമടം  വിേലജില  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ചണകായിൽ  ഇസയിൽ

മകൻ  അബൾഖാദർ  ഹാജി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന മഹമദ അഷറഫ േബാധിപിച അേപക മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-02-2020-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാപിതാകളം  ഭാര്യം  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:എ4-8191/2021 22-11-2021
 
  െകാടങൂര  താലകില   കയമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കടാല  േവലാണി  മകൻ

േമാഹൻദാസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് കാഞനവലി  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 14-11-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ

മരണെപടിടളതാണ. 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. 

4 സാജിത മകള 42

5 റഷീദ മകന 41

6 വാഹിദ ടി െക മകന 38

7 ഷിഹാബ ടി െക മകന 36

8 റംസാൻ ടി െക മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ അഷറഫ മകന 59

2 അമീർ അലി മകന 56

3 െഷരീഫ സഗീർ മകള 51

4 മഹമദ സഗീർ മകന 47

5 െസബ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാഞനവലി ഭാര് 74

2 സനിൽകമാർ മകന 55

3 അനിൽകമാർ (മരണെപട) മകന -

4 ഷനിൽകമാർ മകന 49

5 ശീജ മകള 47
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6 ഷീജ (മരണെപട അനിൽകമാറിെൻറ ഭാര്) - 44

7 വിഷപിയ (മരണെപട അനിൽകമാറിെൻറ മകൾ) - 20
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