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Thrissur District

 
Kodungallur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-1039/2021 05-11-2021
 
 െകാടങൂര താലകില   ൈകപമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എ േവലായധൻ മക

ൻ െക വി രാമചനൻ,  േകാഴിപറമിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈകപമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േബബി , േബാധിപിച അേപക

ൈകപമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-12-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചരിപില  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 േബബി ഭാര് 77

2 ലിനി മകള 53

3 ശീേലഖ െക ആർ മകള 45

4 ശീകമാർ മകന മരണെപട

5 േറാഷനി          (മരണെപട മകൻ ശീകമാറിെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 48

6 ശീപിയ െക എസ           ടി             മകൾ പൗതി 15

7 ആദിത്ൻ െക എസ          ടി             മകൻ പൗതൻ 12

07th December 2021Revenue Department15807
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Thrissur District

 
Kodungallur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-7293/ 2021 05-11-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   ൈകപമംഗലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പനമടലി   കാളിമത

മകൻ  അജിത്കമാർ   െക     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈകപമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ മലിക േബാധിപിച അേപക

ൈകപമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-12-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ ജീവിചിരിപണ് . 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:എ4-7671/2021 05-11-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   േലാകമേലശ്രം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജേഗാപാല േഷ

ണായ  മകൻ  െവങിേടശ്രൻ   ശംഗപരത്  പറമിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േലാകമാേലശ്രം  വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ

പഷാഭായ , , േബാധിപിച അേപക   േലാകമാേലശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-12-1994 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ 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. 

 
നമര:എ4-7107/2021 10-11-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   െപരിഞനം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വടകട്  ഗിരീഷ ഭാര്

ഗീത  വടകട്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  െപരിഞനം     വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഗിരീഷ , , േബാധിപിച അേപക   െപരിഞനം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മലിക മാതാവ 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷാഭായ മാതാവ 71
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മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതയെട  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:എ4-5654/ 2021 09-11-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   ൈകപമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ചനപരയകൽ  വിശ്

നാഥൻ ഭാര് രമണി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ൈകപമംഗലം  വിേലജില    പേരതയെട  ഭരതാവ  വിശ്നാഥൻ  ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

ൈകപമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-02-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട 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. 

 
നമര:എ4-7384/2021 10-11-2021
 
  െകാടങൂര താലകില  െപരിഞനം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തറയപറത് കടപൻ ഭ

ാര് സേരാജിനി    എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി െപരിഞനം     വിേലജില   പേരതയെട മകന വിശ്നാഥൻ , , േബാധിപിച അേപക   െപരിഞനം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    14-02-1990  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  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 വി ജി ഗിരീഷ ഭരതാവ 59

2 വി ജി അഭിജിത് മകന 26

3 വി ജി ആദിത്ൻ മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിശ്നാഥൻ ഭരതാവ 67

2 വിേനാദ മകന 42

3 വിനീഷ മകന 40

4 വിജീഷ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി മകള 69

2 അരവിനാകൻ മകന 67
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നമര:എ4-7383/2021 10-11-2021
 
 െകാടങൂര താലകില   െപരിഞനം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തറയപറത് കടപൻ മകൻ

   പഷാംഗദൻ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െപരിഞനം  വിേലജില    പേരതനെറ  സേഹാദരൻ വിശ്നാഥൻ ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

െപരിഞനം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-10-1999  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  സേഹാദരൻ  ചനൻ ,ബാബരാജ  എനിവരം

മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-7829/2021 10-11-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   അഴിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പടികപറമിൽ െഡാമി

നിക  േറാഡിഗസ  മകൻ  േതാമസ  േറാഡിഗസ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അഴിേകാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റിെബല , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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. 

 
നമര:എ4-6841 /2021 10-11-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   ൈകപമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മലയാറിൽ കഞയപൻ

മകൻ േഗാപാലൻ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ൈകപമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകള വിജയകമാരി  േബാധിപിച അേപക   ൈകപമംഗലം

3 അേശാകൻ മകന 65

4 വിശ്നാഥൻ മകന 63

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി സേഹാദരി 69

2 അരവിനാകൻ സേഹാദരൻ 67

3 അേശാകൻ സേഹാദരൻ 65

4 വിശ്നാഥൻ സേഹാദരൻ 63

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റിെബല ഭാര് 50

2 എൻലിൻ േമരി േറാഡിഗസ മകള 23
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വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    09-05-2005  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മകൻ രാജൻ ,മാതാപിതാകൾ ,ഭാര് എനിവർ 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 ഇനിര മകള 65

2 അംബിക മകള 59

3 വിജയകമാരി മകള 56

4 ആനനൻ മകന 49

5 രാധ       മരണെപട മകൻ ബാബവിെൻറ ഭാര് 55

6 വിേനാദ കമാർ മരണെപട മകൻ ബാബവിെൻറ മകന 34

7 പേസനജിത് മരണെപട മകൻ ബാബവിെൻറ മകന 32
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