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Thrissur District

 
Kodungallur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-6453/2021 22-10-2021
 
 െകാടങൂര താലകില   അഴീേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൽ ഖാദർ ഭാര് മറിയ

മ   കറകപാടത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന നൗഷാദ കറകപാടത് േബാധിപിച അേപക   അഴീേകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാൾ    22-04-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില  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 നൗഷാദ കറകപാടത് മകന 49

2 നാസിമദീൻ െക എ മകന 47

3 സൽഫത് െക എ മകള 45

23th November 2021Revenue Department13685
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Thrissur District

 
Kodungallur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-7187/2021 28-10-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   കളിമടം   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിേവലായി  മകൻ തി

ലകൻ   ഏറൻകിഴകകത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഓമന േബാധിപിച അേപക   കളിമടം  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2021 -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-7157/2021 28-10-2021
 
  െകാടങൂര  താലകില  െവമൂർ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കഞിേവലപൻ മകൻ വ

ാസ െക  കിഴേകവളപിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് മണി  േബാധിപിച അേപക   െവമൂർ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2021 -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-7276/2021 28-10-2021
 
 െകാടങൂര താലകില   ആല വിേലജില  താമസിചവരെവ   അനരിചേപായ     അബദ മകൻ  ഹംസ  േപാ നാക

ുഴി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന ഭാര് 50

2 നീത മകള 26

3 ഗീത മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മണി ഭാര് 71

2 വിൻസി േജായ മകന 36
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  പേരതനെറ ഭാര് അലീമ  േബാധിപിച അേപക   ആല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2021  -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:എ4-7299/2021 28-10-2021
 
 െകാടങൂര താലകില   പാപിനിവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ മകൻ കഷൻകട

്ടി  ൈകതവളപിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് േകാമള  േബാധിപിച അേപക   പാപിനിവടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-09-2021  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-7297/2021 28-10-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   എറിയാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാചടി  മകൻ വിശ്ാമിത

്രൻ  ൈകമപറമിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അലീമ ഭാര് 77

2 ബഷറ ഹബീബ മകള 51

3 സഫീറ ഷാനവാസ മകള 49

4 ഷമീറ ഷനകതലി മകള 47

5 ഷഹീറ മകള 38

6 ജബാർ പി എ സേഹാദരൻ 70

7 മഹമദ ബഷീർ പി എ സേഹാദരൻ 65

8 ഷരീഫ പി എ സേഹാദരി 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകാമള ഭാര് 73

2 സതീഷ ബാബ മകന 54

3 ൈഷലജ മകള 50

4 രേമഷ ബാബ മകന 48

5 ഗിരീഷ മകന 46

6 ഷീജ സരീഷ മകള 42

7 സേനാഷ മകന 41
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സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര്  രത  േബാധിപിച അേപക   എറിയാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2021  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-7311/2021 28-10-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   കളിമടം   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ മകൻ ഉദയകമാർ

േകാഴിപറമിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ സേഹാദരൻ സധീനൻ േബാധിപിച അേപക   കളിമടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-10-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

അവിവാഹിതനായിരന പേരതെൻറ  മാതാപിതാകളം മറ്  സേഹാദരങളം 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:എ4-6577/2021 16-10-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   പൂറ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണേമേനാൻ മകൻ ജ

യകമാർ   േകായംമറത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ജയശീ േബാധിപിച അേപക   പൂറ്  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2021 -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 രത ഭാര് 60

2 രമ് മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധീനൻ സേഹാദരൻ 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ ഭാര് 50

2 േരഷ മകള 30

3 േറാഷനി മകള 26
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