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Thrissur District

 
Kodungallur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-7707/2021 17-11-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   പാപിനിവടം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻ മകൻ ബാഹല

േയൻ  കളേതരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് പരിമളം  േബാധിപിച അേപക   പാപിനിവടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-03-1977  -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. 

 
നമര:എ4-7708/2021 18-11-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   പാപിനിവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രംഗനാഥമലൻ ഭാര് ചിത

എസ   എൽ   കേണലാട്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ രംഗനാഥമലൻ ,  കേണലാട്  േബാധിപിച അേപക

പാപിനിവടം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പരിമളം      (രണാം ഭാര് ) ഭാര് 74

2 രാമദാസൻ     (ടി മകൻ ) മകന 48

3 സ്പ        (ടി മകൾ ) മകള 44

4 ലളിത          (ഒനാം ഭാര് ) ഭാര് 79

5 രാമനാഥൻ       (ടി മകൻ ) മകന 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രംഗനാഥമലൻ ഭരതാവ 61

2 മീര െക ആർ മകള 33
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Thrissur District

 
Kodungallur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4.7483/2021 20-12-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   ആഴിേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഇകബാല S/o

അബബകരകറകപാടത് വീട ,അഴീേകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങില ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആഴിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െലെല, W/o മഹമദ ഇകബാല

കറകപാടത് വീട അഴീേകാട, േബാധിപിച അേപക   ആഴിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2002 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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:A4.9082/2021 18-12-2021
 
 െകാടങൂര താലകില   ൈകപമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം S/o കഞമഹമ

്മദ തിണികല വീട െകെപമംഗലം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നാഷല െഹെേവ ഒാഫീസിേലയ് ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈകപമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അലീമ, W/o

ഇബാഹിം  തിണികല വീട  െകെപമംഗലം,  േബാധിപിച  അേപക   ൈകപമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    31-12-2016  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െലെല ഭാര് 58

2 നജീന മകള 34

3 ഫഹദ മകന 31

4 തമീസ മകന 26

5 െസെനബ മാതാവ 91

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അലീമ ഭാര് 62

2 ഷമീര.ടിെ.എ. മകന 47

3 െഷെനി.ടിെ.എ. മകള 42
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നമര:A4.9394/21 18-12-2021
 
 െകാടങൂര താലകില   പേലാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മിനി.െക.െക. W/o ബിേജായ മടത

ാന  വീടില  വീട  പൂറ്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   കശവണി  വികസന  േകാരപേറഷനില  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേലാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ബിേജായ,

മടതാന വീടില വീട പൂറ്, േബാധിപിച അേപക   പേലാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടത

്തി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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:A4-9042/2021 18-12-2021
 
  െകാടങൂര  താലകില    േമതല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശശിേമേനാന  S/o

പഭാകരേമേനാനെചാങാരതില  വീട  േമതല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങില  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമതല വിേലജില   പേരതനെറ മകള സിത രാജീവ,

െചാങാരതില വീട േമതല, േബാധിപിച അേപക   േമതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിേജായ ഭരതാവ 44

2 നിേവദ.എം.ബി. മകന 6

3 നിയ.എം.ബി മകള 3

4 കൗസല് മാതാവ 65

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ.എം. ഭാര് 65

2 സിത രാജീവ മകള 41
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Thrissur District

 
Kodungallur Taluk

 
NOTICE

 
No: A4-7298/2021 15-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Reshma A. R. w/o Manoj, Kariyezhuth 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 Manoj s/o Bhaskaran, Karyezhuth House, Eriyad Village  who

expired on 14-07-2021 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 Manoj s/o Bhaskaran. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to

the applicant . Father of the deceased is 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

 

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

1 Savithri Mother 69

2 Reshma A R Wife 30

3 Anaswar Krishna K M Son 9

4 Anay Krishna K M Son 3
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Thrissur District

 
Kodungallur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4.9390/2021 18-12-2021
 
  െകാടങൂര  താലകില    ൈകപമംഗലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ    മതണി  തങള

S/o െകാചേകായതങള പടവിങല വീടില െകെപമംഗലം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നാഷല െഹെേവ ഒാഫീസില

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈകപമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

െസെനബ, പടവിങല വീടില െകെപമംഗലം, േബാധിപിച അേപക   ൈകപമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2013  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള  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. 

 
നമര:A4/7848/2021 23-12-2021
 
 െകാടങൂര താലകില   േപരിഞാണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി .ശീേദവി  പളായിൽ വ

ീട   ,െപരിഞനം പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   േസറ്  ബാങ്  ഓഫ ഇന് ,ഇരിങാലകട  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരിഞാണം വിേലജില   പേരതയെട ഭാര് എം .മരളീധരൻ

,  മണിയങാടിൽ വീട   ,ശീവിഹാർ ,െപരിഞനം പി.ഒ  ,  േബാധിപിച  അേപക   േപരിഞാണം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപിലല  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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െസെനബ ഭാര് 66

2 സാജിത മകള 49

3 െഷമീറ മകള 48

4 ഹെസെന.പി.എം. മകന 46

5 െമെമനത് മകള 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം .മരളീധരൻ ഭരതാവ 70

2 പി. രശി മകള 37

3 പി. രമ് മകള 37
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Thrissur District

 
Kodungallur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-6736/2021 03-12-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   ആല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കെണഴത് കഞെമായതീൻ ഭ

ാര്  ഐശ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആല വിേലജില   പേരതയെട മകന യഹിയ,  േബാധിപിച അേപക   ആല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-11-2020 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷൗകതലി മകന 62

2 ഹാജറാബി മകള 59

3 റംല മകള 56

4 യഹിയ മകന 54

5 സൈബറ മകള 52

6 മഹമദ യസഫ മകന 44
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