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Thrissur District

 
Kodungallu Taluk

 
NOTICE

 
:എ 4-4355/ 2021 01-09-2021
 
 െകാടങൂര താലകില   േമതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാടിയത് ഔേസാ ഭാര് െമറ

ി    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േമതല വിേലജില   പേരതയെട മകന ആൻ്റണി  െഹബി  ,   േബാധിപിച  അേപക   േമതല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-03-2018 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  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 4-5594/ 2021 24-08-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   കയപമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപാകാകിലത്  ബ

ഹാരി  ൈവദ്ർ  പി  ബി  മകൻ  താജദീൻ  പി  ബി     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     കയപമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നർജഹാൻ

േബാധിപിച അേപക     കയപമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ 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 ജാൻസി ൈപലി മകള 54

2 േസവ്ർ െക ഒ മകന 53

3 േജാൺസൺ െക ഒ മകന 51

4 മിനി െക ഒ മകള 49

5 ബിജ െക ഒ മകന 47

6 ആൻറണി െഹബി െക ഒ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നർജഹാൻ ഭാര് 52

2 നസറദീൻ പി ടി മകന 33

3 നിസാമദീൻ പി ടി മകന 32

4 നിയാസദീൻ പി ടി മകന 28
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:എ 4-7749/2021 01-09-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   െപായ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാപിളിൽ അമണി പിള

മകൻ  രഘനാഥ  േമേനാൻ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപായ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സതീേദവി  േബാധിപിച അേപക   െപായ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-09-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതൻെറ  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 സതീേദവി ഭാര് 58
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Thrissur District

 
Kodungallu Taluk

 
NOTICE

 
:എ4-795/ 2021  03-09-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   പാപിനിവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പറേതരി കണായി മകൻ

േവലായധൻ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാപിനിവടം വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിേനാദ ,  േബാധിപിച അേപക   പാപിനിവടം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

10-1982  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകളം  ഭാര്യം ജീവിചിരിപില. മകൾ ലളിത മരണെപട .   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. 

 
:എ4 -5696/ 2021 06-09-2021
 
  െകാടങൂര  താലകില    െവമൂർ   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അബദൾറഹമാൻ

മകൻ സൈലമാൻ പി എ, പവാലിപറമിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െവമൂർ    വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഹറാബി , േബാധിപിച അേപക

െവമൂർ   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. മകൻ മഹമദ നിഷാഫ പി

എസ മരണെപട. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് 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 വിജയൻ മകന 70

2 ലത മകള 60

3 വാസനി മകള 58

4 േവണ മകന 56

5 ൈലജ മകള 51

6 വിേനാദ മകന 49

7 ലിജ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറാബി ഭാര് 63

2 ഷാനവാസ മകന 36

19th October 2021Revenue Department8515
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Thrissur District

 
Kodungallu Taluk

 
NOTICE

 
:എ4-5508/2021 24-08-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   പാപിനിവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാലപറമിൽ മാണി മകൻ

േവലായധൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാപിനിവടം വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാധാകഷൻ പി വി  േബാധിപിച അേപക   പാപിനിവടം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    13-11-2012  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര്യം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില. മകൾ അംബജാരാജൻ

മരണെപട  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 ആനനേമാഹനൻ പി വി മകന 66

2 ശ്ാമള മകള 59

3 രാധാകഷൻ പി വി മകന 53

4 മിനി പദീപൻ മകള 48

5 ജിത ദിേനഷ മകള 44

6 ഓമന മരണെപട മകൻ സനരെൻറ ഭാര് 58

7 സേനന മരണെപട മകൻ സനരെൻറ മകള 38

8 സനിത മരണെപട മകൻ സനരെൻറ മകള 36
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Thrissur District

 
Kodungallu Taluk

 
NOTICE

 
:എ4 -5511/2021 24-08-2021
 
 െകാടങൂര താലകില െചനാപിനി     വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിമഹമദ മകൻ ഹമീദ

് പി െക  പതിയ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െചനാപിനി   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ജമീല ,  പതിയ വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക

െചനാപിനി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-02-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ ആദ്ഭാര്യം  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 4-5313/2021 25-08-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   പേലാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരൻ മകൻ വിേനാദ ടി

എസ  ൈതപറമത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേലാട വിേലജില   പേരതനെറ അമ ഭാനമതി , ൈതപറമത് , േബാധിപിച അേപക   പേലാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   05-02-2020 -നം 9 -2 -2020 -നം ഇടയിൽ  മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ ഭാര്യം  മകളം  മരണെപടിടളതാണ  പിതാവ

ജീവിചിരിപണ്  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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാനമതി അമ 72
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Thrissur District

 
Kodungallu Taluk

 
NOTICE

 
:എ4-5596 / 2021 24-08-2021
 
 െകാടങൂര താലകില   കയപമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബഹണ്ൻ ഭാര് ഇനിര

െക വി  െകാചവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കയപമംഗലം  വിേലജില    പേരതയെട  മകന  സേരഷ  െക  എസ  േബാധിപിച  അേപക

കയപമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില. അതനസരിച

് 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 സനിൽ െക എസ മകന 54

2 സേരഷ െക എസ മകന 53
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