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Thrissur District

 
Kodungallu Taluk

 
NOTICE

 
:എ4-5511/2021 25-09-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   പാപിനിവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈവപിൻ കാടിൽ െസയ

മകൻ ൈവപംകാടിൽ െസയ ഷംസദീൻ   ൈവപിൻ കാടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാപിനിവടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൈബദ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ  ജീവിചിരിപില  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 സൈബദ ഭാര് 64

2 ഷാനവാസ വി എസ മകന 39

3 ഷാഹിൽ വി എസ മകന 29
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Thrissur District

 
Kodungallu Taluk

 
NOTICE

 
:എ 4 5588/ 2021 06-09-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   ൈകപമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കൗസല്  മേതടത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ൈകപമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മകള കാഞനവലി , മേതടത് , േബാധിപിച അേപക   ൈകപമംഗലം വിേലജ

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

04-1999  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  ഭർതാവം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില  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. 

 
:എ 4 5888 / 2021 03-09-2021
 
 െകാടങൂര താലകില   േപരിഞാണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണിേചനൻ മകൻ കഞികിട

്ട   കാരയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േപരിഞാണം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷൺമഖദാസ , കാരയിൽ , േബാധിപിച അേപക

േപരിഞാണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-01-1992  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭാര്യം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:എ 4 5887/ 2021 03-09-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   േപരിഞാണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞികിട ഭാര്  രഗ

ിണി  കാരയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാഞനവലി മകള 72

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹരിദാസൻ മകന 66

2 വതല മകള 65

3 വിനയകമാർ മകന 62

4 ഷൺമഖദാസ മകന 54
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സർടിഫികറിനായി   േപരിഞാണം വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷൺമഖദാസ , കാരയിൽ , േബാധിപിച അേപക

േപരിഞാണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭർതാവം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:എ 4 5863 / 2021 03-09-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   േപരിഞാണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ മസിയാർ ഭ

ാര്  െകാചകദീജ   േതപറമിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േപരിഞാണം വിേലജില   പേരതയെട മകന അബബകർ ,  േതപറമിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   േപരിഞാണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    20-04-1981  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭർതാവം മാതാപിതാകളം 3 മകളം

ജീവിചിരിപില  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. 

 
:എ 4 2482 / 2021 03-09-2021
 
 െകാടങൂര താലകില   പാപിനിവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻ മകൻ അപ  കളത

േരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പാപിനിവടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വസമതി , കളേതരി  , േബാധിപിച അേപക   പാപിനിവടം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-1985 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷൺമഖദാസ മകന 66

2 വതല മകള 65

3 വിനയകമാർ മകന 62

4 ഷൺമഖദാസ മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമബീവി മകള 74

2 മഹമണി മകന 72

3 അബബകർ മകന 64

4 അബള മകന 0

5 െകാചബാവ മകന 0

6 ആസിയ മകള 0
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േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 4 5862/ 2021 03-09-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   േപരിഞാണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതപറമിൽ മഹമദ

മകൻ അബള   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    േപരിഞാണം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ആസ് ,  േതപറമിൽ ,  േബാധിപിച  അേപക

േപരിഞാണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില    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. 

 
:എ 4 5825/ 2021 07-09-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   ഇടവിലങ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഷാൻ ഭാര് ഹസീന

െനടംപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇടവിലങ വിേലജില   പേരതയെട ഭാര്യെട/ഭർതാവിെന അഛൻ കരീം , െനടംപറമിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭർതാവം പിതാവം ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 വസമതി ഭാര് 82

2 ദിേനശൻ മകന 58

3 ൈകരളി മകള 55

4 ഷീല മകള 51

5 പദീപൻ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആസ് ഭാര് 60

2 െസഫീന മകള 44

3 ഫൗസിയ മകള 42

4 സമയ മകള 39

5 മഹമദ കാസിം മകന 38

6 മഹമദ അസം മകന 35

7 മഹമദ സാലിഫ മകന 34

8 മഹമദ സാദിഖ മകന 28
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:എ 4 5823/ 2021 07-09-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   ഇടവിലങ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കരീം  മകൻ മഹമദ ഷാൻ

എന മഹമദ ഷാന  െനടംപറമിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടവിലങ വിേലജില   പേരതനെറ അചന കരീം , െനടംപറമിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭാര് ജീവിചിരിപില   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. 

 
:എ 4 5686/ 2021 06-09-2021
 
  െകാടങൂര  താലകില   േലാകമാേലശ്രം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  േകാമ  മസ്ാർ

മകൻ അബൾ റഹിമാൻ  കണകത് വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േലാകമാേലശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റകിയ , കണകത് വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   േലാകമാേലശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-06-2005  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  

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 അമൽ ഫർഹാൻ മകന 12

2 നിയ ഫാതിമ മകള 8

3 സഹറാബി അമ 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമൽ ഫർഹാൻ മകന 12

2 നിയ ഫാതിമ മകള 8

3 കരീം അചന 60

4 സീനത് അമ 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റകിയ പി പി ഭാര് 71

2 ഹയറനീസ െക എ മകള 52

3 മഹമദ ഷാഫി െക എ മകന 50

4 ഫർഹത് െക എ മകള 47

5 മഹമദ ഫറക് െക എ മകന 47

6 അകബർ െക എ മകന 44
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:എ 4 5590/ 2021 24-08-2021
 
  െകാടങൂര  താലകില    ൈകപമംഗലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കടൻ  മകൻ  സഭ

ാഷ  െവടകാടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ൈകപമംഗലം  വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  ബിജി  ,  െവടകാടിൽ  ,  േബാധിപിച  അേപക

ൈകപമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില    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 ബിജി ഭാര് 44

2 മിഥൻ സഭാഷ മകന 21

3 അനന സഭാഷ മകന 18
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NOTICE

 
:എ4 - 5620/ 2021 08-08-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   പടിഞാേറെവമൂർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പളിപറത്

ചനൻ നായർ ഭാര് സി വിശാലാകി     എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട

മകന   പടിഞാേറെവമൂർ   വിേലജില     സേനാഷ  സി  നായർ   പളിപറത്  ,   േബാധിപിച  അേപക

പടിഞാേറെവമൂർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറ

ും  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികനഭർതാവം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 സജീനനാഥ മകന 50

2 സേനാഷ സി നായർ മകന 48

3 സിന സി മകള 46

12th October 2021Revenue Department8203
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