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Thrissur District

 
Kodungallur Taluk

 
NOTICE

 
:എ 4 -5690 / 2021 18-09-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   എടതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ കാദർ മഹമദ

മകൻ കാദർ  ടി  എം   തളികളം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എടതിരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സഗീർ , , േബാധിപിച അേപക

എടതിരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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. 

 
:എ 4 -6186 / 2021 18-09-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   പാപിനിവടം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി  എ അബൾ റസാക്

വലിയകത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പാപിനിവടം  വിേലജില   പേരതനെറ  മകന മഹമദ അഫസൽ ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

പാപിനിവടം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-11-2000  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര്യം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില . അതനസരിച

് 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. 

 
:എ 4 -5952 / 2021 20-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമബീവി ഭാര് 72

2 ടി െക അസീസ മകന 53

3 സഗീർ മകന 50

4 സാലിത മകള 47

5 ഷഹീത നജീബറഹമാൻ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഹന യസഫലി മകള 62

2 മഹമദ അഫസൽ മകന 56

3 സജ അഷറഫ മകള 52
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  െകാടങൂര താലകില   പാപിനിവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ മകൻ മേനാ

ഹരൻ   കളേതരി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാപിനിവടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിന മേനാഹരൻ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ 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. 

 
:എ 4 -5861 / 2021 13-09-2021
 
 െകാടങൂര താലകില   െപരിഞനം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ മസ്ാർ മകൻ ട

ി  എം  െകാചബാവ  േതപറമിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിഞനം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നഫീസ , , േബാധിപിച അേപക

െപരിഞനം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2005  -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. 

 
:എ 4 -6725 / 2021 18-09-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   െചനാപിനി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരൻ ഭാര് െപാനി

അനികാട്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചനാപിനി  വിേലജില   പേരതയെട മകള േദവകി , , േബാധിപിച അേപക   െചനാപിനി  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-

08-2005  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന മേനാഹരൻ ഭാര് 52

2 അേലാക മേനാഹർ മകന 27

3 ഗൗരി അമ 88

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ ഭാര് 65

2 മഹമദ ഷാഫി മകന 42

3 ഷിഹാബ മകന 39

4 മഹമദ െഷജീബ മകന 38

5 മഹമദ െഷഫീക് മകന 37
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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 േദവകി മകള 65

02th November 2021Revenue Department10149
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Thrissur District

 
Kodungallur Taluk

 
NOTICE

 
:എ 4 -5685 / 2021 17-09-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   േലാകമാേലശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അചയതൻപിള മക

ൻ  എം  എൻ  നാരായണൻ  കടി   മാളകാരൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േലാകമാേലശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി

േദവകി അമയെട  മകന ഉണികഷൻ , ,  േബാധിപിച അേപക   േലാകമാേലശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-08-1996  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ ഭാര്യം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം 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 അരവിനാകൻ                    പേരതെൻറ സേഹാദരൻ
അപപിളയെട

മകന 77

2 രാമൻകടി                       പേരതെൻറ സേഹാദരൻ
അപപിളയെട

മകന 76

3 കഷൻകടി                    പേരതെൻറ സേഹാദരൻ
അപപിളയെട

മകന 72

4 ഇനിരാേദവി             പേരതെൻറ മത സേഹാദരി
അമിണി അമയെട ഏക

മകള 66

5 ശാന                      പേരതെൻറ ഇളയ സേഹാദരി
േദവകി അമയെട

മകള 74

6 രാമകഷൻ               പേരതെൻറ ഇളയ സേഹാദരി
േദവകി അമയെട

മകന 71

7 ലീല                      പേരതെൻറ ഇളയ സേഹാദരി േദവകി
അമയെട

മകള 68

8 ഗിരിജ എം ഡി             പേരതെൻറ ഇളയ സേഹാദരി
േദവകി അമയെട

മകള 65

9 രാേജശ്രി                 പേരതെൻറ ഇളയ സേഹാദരി
േദവകി അമയെട

മകള 62

10 ഉണികഷൻ              പേരതെൻറ ഇളയ സേഹാദരി
േദവകി അമയെട

മകന 57
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Thrissur District

 
Kodungallur Taluk

 
NOTICE

 
:എ4-6505/ 2021 25-09-2021
 
  െകാടങൂര താലകില എടവിലങ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ എ വറീത മകൻ ഇ വി  ജ

ോളി  ഇലഞികൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി എടവിലങ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി  , േബാധിപിച അേപക   ഇടവിലങ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2021 -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. 

 
:എ4-6328/2021 18-09-2021
 
 െകാടങൂര താലകില   മടതംപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബൻ ഭാര് കാർത  േതാപ

്പിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടതംപടി വിേലജില   പേരതയെട മകന ആണവൻ , േബാധിപിച അേപക   മടതംപടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-

11-2009  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം മാതാപിതാകളം 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 േമരി ഭാര് 77

2 ആഗസ ആൻ്റണി മകള 56

3 ബിജ വർഗഗീസ മകന 53

4 ആൻ്റണി മകന 49

5 െജൻസ വികർ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആണവൻ മകന 44

2 മണി മകന 41

3 സരസ മകള 38

4 ശിവദാസ മകന 37
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:എ4-6075/ 2021 20-09-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   ൈകപ മംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാരപൻ മകൻ കട

്ടൻ  െവടകാടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ൈകപിമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകള തങമ ,, േബാധിപിച അേപക   ൈകപമംഗലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-

01-2007  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ ഭാര്യം മാതാപിതാകളം 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. 

 
:എ4-6330/2021 20-09-2021
 
 െകാടങൂര താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാചണി മകൻ അബൽ കാദ

ർ   എ  െക   ആനനാനത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അസകർ , േബാധിപിച അേപക

പളിപറം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ 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 േവലായധൻ മകന 72

2 ജാനകി മകള 66

3 തങമ മകള 64

4 േബബി                 (  മരണെപട മകൻ ബഹേലയെന ഭാര്) മകെന ഭാര് 56

5 ൈഷനാഥ                                   (ടി )
മകൻ

പൗതൻ 30

6 രാേജനൻ മകന 60

7 ഉഷാകമാരി മകള 59

8 സേനാഷ മകന 0

9 ബിജി              (   മരണെപട മകൻ സഭാഷിെന ഭാര്) മകെന ഭാര് 44

10 മിഥൻ                                          (ടി)
മകൻ

പൗതൻ 21

11 അനന                                       (ടി)
മകൻ

പൗതൻ 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െസബിയ ഭാര് 63

2 അസകർ മകന 29
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:എ4-5371/2021 27-09-2021
 
 െകാടങൂര താലകില   എറിയാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാല മകൻ റഫീക് പി െക

പഴപറമിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര്  നദീറ  ,േബാധിപിച അേപക   എറിയാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-11-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതൻെറ  പിതാവ  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. 

 
:എ4-6074/2021 18-09-2021
 
 െകാടങൂര താലകില  െപരിഞനം   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബറഹിമാൻ മകൻ ഷംസദ

ദീൻ  താനതപറമിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േപരിഞനം      വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അസാബി , േബാധിപിച അേപക   േപരിഞനം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-11-1998  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന 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. 

 
:എ4-6326/2021 18-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നദീറ ഭാര് 38

2 ഫഹദ മകന 17

3 ൈസനൽ ആബിദ മകന 12

4 റകിയ അമ 80

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അസാബി     (    ആദ് ഭാര്    ) ഭാര് 60

2 കദീജ             (    രണാം ഭാര്    ) ഭാര് 57

3 അമീർ ൈഫസൽ മകന 44

4 ഫൗസിയ മകള 42

5 ഫാതിമ മകള 35

6 മഹമദ അൻസാരി മകന 33

7 ഫയാസ റഹാൻ മകന 30

8 ഹനീന മകള 27

9 ഷഹമ മകള 25
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  െകാടങൂര താലകില   മടതംപടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ മകൻ സബഹണ

്ൻ  േതാപിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടതംപടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആണവൻ േബാധിപിച അേപക   മടതംപടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-

11-2012  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര്യം മാതാപിതാകളം 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. 

 
:എ4 -6130 /2021 20-09-2021
 
 െകാടങൂര താലകില  അഴിേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അടിമകടി മകൻ അബൾസ

ലാം  താണികപിളി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അഴിേകാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഐഷാബി േബാധിപിച അേപക അഴിേകാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-

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. 

 
:എ4-3476/ 2021 24-09-2021
 
  െകാടങൂര  താലകില  പൂറ്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഇനാസി  മകൻ  ഇ  ഐ

േജാസഫ   ഇലഞികൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പൂറ്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാഫി േജാസഫ  ഇ , േബാധിപിച അേപക

്ഷ   പേലാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  ഭാര്യം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആണവൻ മകന 44

2 മണി മകന 41

3 സരസ മകള 38

4 ശിവദാസ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഐഷാബി െക എം ഭാര് 60

2 മൻസിബ  ടി എ മകന 32

3 ഫാതിമ നിഖില ടി എ മകള 26
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പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ4-6452/2021 24-09-2021
 
  െകാടങൂര താലകില  അഴീേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അബൾ ഭാര് ക

ദീജ  പനിലത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി അഴീേകാട  വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ ഹാരിസ, േബാധിപിച അേപക അഴീേകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    12-02-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ 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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ ഹാരിസ മകന 58
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Thrissur District

 
Kodungallur Taluk

 
NOTICE

 
No: A4-6437/2021 23-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that U T Venugopal S/o M Balakrishnapanicker, Mullasseril

House, Eriyadu Village, Kodungallur Taluk of Thrissur District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before various purposes  in respect of the legal  heirs of late  U T Vilasini  who expired on 26-02-2021 and that it

has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late  U T

Vilasini . that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . The husband and parents

of the deceased are not alive. Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the

above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should

be filed in person before the Tahasildar , Kodungallur within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala

Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
No: A4-5379/2021 20-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Vinodini, W/o Madhavan C K  Challiyil House, Eriyadu

Village, Kodungallur Taluk of Thrissur District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before

various purposes in respect of the legal  heirs of late Madhavan C K   who expired on 17-06-2021 and that it has been

reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late Madhavan C K .

that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . The parents of deceased are not

alive.  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for

receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before

the Tahasildar , Kodungallur within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette.

Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
No: A4-3133/2021 23-09-2021

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 U T Venugopal Son 57

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Vinodini Wife 65

2 Vibin Son 32

3 Vidhumol C M Daughter 37
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 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that U T Venugopal,  S/o Balakrishnapanicker, Mullasseril House

, Eriyadu Village, Kodungallur Taluk of Thrissur District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce

before various purposes in respect of the legal  heirs of late M Balakrishnapanicker who expired on  17-01-2021 and that it

has been reported to this office that the person named in the scheduled below is the legal heir of the said late M

Balakrishnapanicker. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . The wife and

parents of the deceased are not alive. Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour o

f the above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate

should be filed in person before the Tahasildar , Kodungallur within 30 days from the date of publication of this notice in the

Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 U T Venugopal Son 57
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