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Thrissur District

 
Kodungallur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-5981/2021 13-09-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   ൈകപമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അടിമ മകൻ മഹമദാലി

പളിപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ൈകപമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മാരിജാൻ , പളിപറമിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

 ൈകപമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2020  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാരിജാൻ ഭാര് 62

2 യാസിർ മകന 42

3 നിസാർ മഹമദാലി മകന 39

4 നിദിയ പി എം മകള 34

5 നിയാസ പി എം മകന 32

09th November 2021Revenue Department11391
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Thrissur District

 
Kodungallur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-4807/2021 03-08-2021
 
  െകാടങൂര  താലകില    ആല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െപാനാംപടികൽ  കാദർ

മകൻ അഹമദ പി െക   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന അബൾ മനാഫ  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-2000-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ഭാര് 93

2 അബൾ കാദർ മകന 72

3 ഐഷാബി മകള 70

4 സഹറ മകള 67

5 മഹമദ യസഫ മകന 65

6 അബൾ മനാഫ മകന 63

7 ആരിഫ മകള 55

8 കദീജാബി മകള 53

9 ഷാഹിദ മകള 51

10 മഹമദ റഷീദ മകന 48
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Thrissur District

 
Kodungallur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-6665/2021 11-10-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   പാപിനിവടം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   െപരനറ ബഷീർ ഭാര്

സൗദ  െപരനറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാപിനിവടം വിേലജില   പേരതയെട മകന ജബിൻ ബഷീർ , , േബാധിപിച അേപക   പാപിനിവടം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    01-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവം 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 ജ൦ന ബഷീർ മകള 44

2 ജബിൻ ബഷീർ മകന 41

3 ജസന മകള 38

4 ജലാഷ മകന 35

09th November 2021Revenue Department11393
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