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NOTICE

 
നമര:A4/9879/2021 12-01-2022
 
  െകാടങൂര താലകില   േമതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ േമേനാൻ  S/o.െക

േഗാപാലൻ  നായർ,  പടിഞാേറടത വീട  ,  േമതല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ    ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമതല വിേലജില   പേരതനെറ മകന വി നനകമാർ

േമേനാൻ, പടിഞാേറടത വീട , േമതല , േബാധിപിച അേപക   േമതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-11-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ

മാതാപിതാകളം  ഭാര്യം  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:A4/7630/21 12-01-2022
 
  െകാടങൂര താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസബാസ്ന S/o േജാസഫ,

കളപരയലവീട, െപായ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളിപറം വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ േജാണസണ, കളപരയല വീട, െപായ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന 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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വി നനകമാർ േമേനാൻ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക.െജ.ഏല് സേഹാദരി 75

2 െക.െജ.ആനൂസ സേഹാദരൻ 72

3 െക.െജ.ഫാനസിസ സേഹാദരൻ 68

4 െക.െജ.േമഴി സേഹാദരി 64

5 െക.െജ.േജാണസണ സേഹാദരൻ 61

6 െക.െജ.േസാണി സേഹാദരൻ 58

7 െക.െജ.േജാരജ് സേഹാദരൻ മരണെപട

8 െക.െജ.േതാമസ സേഹാദരൻ മരണെപട
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നമര:A4.3564/2021 29-01-2022
 
  െകാടങൂര  താലകില    ൈകപമംഗലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക.െക.േമാഹനന

S/o  കഞകന  കരിംപറമില  വീട  െകെപമംഗലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    ൈകപമംഗലം  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന

ജിജിത്.െക.എം., കരിംപറമില വീട െകെപമംഗലം, േബാധിപിച അേപക   ൈകപമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-12-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന 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. 

 
നമര:A4.8628/2021 29-11-2021
 
 െകാടങൂര താലകില   പാപിനിവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാചമഹമദ  S/o കാദരകഞ

്ഞി,  പളികതറ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാപിനിവടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െലെല, പളികതറ വീടില െലെല, േബാധിപിച അേപക

പാപിനിവടം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-02-2005  -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. 

 
നമര:A4/6013/2021 31-01-2022
 
  െകാടങൂര  താലകില    േലാകമാേലശ്രം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ    ശീേദവി  'അ

മ  േതാടതിൽവീട,േലാകമേലശ്രം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

9 െക.െജ.േപാളി സേഹാദരൻ മരണെപട

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന.സി.െക. ഭാര് 76

2 ജിജിത്.െക.എം. മകന 47

3 സജിത്.െക.എം. മകന 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െലെല ഭാര് 72

2 ഷീജ മകള 42

3 സീനത് മകള 40

4 കഞിെസയ സേഹാദരൻ മരണെപട

5 അബല റഹാന സേഹാദരൻ മരണെപട
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അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    േലാകമാേലശ്രം  വിേലജില    പേരതയെട  മകള  അനിത  കമാരി,

േതാടതിൽവീട,േലാകമേലശ്രം, േബാധിപിച അേപക   േലാകമാേലശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-02-2020 -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. 

 
നമര:A4/9601/21 31-01-2022
 
  െകാടങൂര താലകില   ഇടവിലങ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയ െക ജി   D/o,  ജനാർദ

ദനൻ, േകാഴിേശരി വീട,  എടവിലങ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    ഇടവിലങ  വിേലജില    പേരതയെട  പിതാവ   ജനാർദനൻ,  േകാഴിേശരി

വീട,എടവിലങ , േബാധിപിച അേപക   ഇടവിലങ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   സേഹാദരങൾ 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:A4/8971/2021 31-01-2022
 
  െകാടങൂര താലകില   െചനപിണി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ s/o.  രാമൻ,  കാ

രയിൽ െതകട്,  െചനാപിനി     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചനപിണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന പസനൻ െക െക, കാരയിൽ െതകട്,

െചനാപിനി   , േബാധിപിച അേപക   െചനപിണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-10-1992 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതൻെറ  ഭാര്യം മാതാപിതാകളം

മകളായ കരണ, ഭാർഗവ രാമൻ , ഭരതൻ, കരണയെട ഭർതാവ ദശരഥൻ  എനിവരം ജീവിചിരിപില  അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആശാലത മകള 63

2 അനിലകമാരി മകള മരണെപട

3 അജിത കമാരി മകള 60

4 അനിത കമാരി മകള 56

5 അയന ജനാർദനൻ (മരണെപട അനിലകമാരിയെട മകൾ ) പൗതി 36

6 വിഘേനശ്ർ (മരണെപട അനിലകമാരിയെട മകൻ) പൗതൻ 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജനാർദനൻ പിതാവ 77

2 രാധാമണി മാതാവ 71
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ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A4/9873/2021 31-01-2022
 
  െകാടങൂര താലകില   േപരിഞാണം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മധസദനൻ വടേക

െപാതവത വീട,   െപരിഞനം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരിഞാണം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാനകി 'അമ, വടേക െപാതവത

വീട, െപരിഞനം , േബാധിപിച അേപക   േപരിഞാണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-12-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േസാമസനരൻ മകന 75

2 പസനൻ െക െക മകന 65

3 പിയംവദ മകള 60

4 മരളീധരൻ െക ഡി പൗതി 57

5 വിദ്ാസാഗർ െക ഡി പൗതൻ 54

6 അനസയ െക ഡി പൗതി 51

7 ഭാഗ് ലകി പൗതി 48

8 ജലജ ഭാർഗവരാമൻ മകെന ഭാര് 65

9 പശാന് െക ബി പൗതൻ 40

10 േജ്ാതന പൗതി 36

11 സപഭ ഭരതൻ മകെന ഭാര് 60

12 ബിനിയ ഭരതൻ കാരയിൽ െതകട് പൗതി 35

13 ഭഷണൻ ഭരതൻ കാരയിൽ െതകട് പൗതൻ 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1   ജാനകി 'അമ ഭാര് 74

2   അമിളി വിജയൻ മകള 45

3   ആശ മകള 42

4   അഞന മകള 40
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Thrissur District

 
Kodungallur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4.243/22 25-01-2022
 
  െകാടങൂര താലകില   േമതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസഹശീല.െഎ.ജി.  W/o ഭാസ

രന െതകട്  വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േമതല വിേലജില   പേരതയെട മകന വിപിന, െതകട്  വീട, േബാധിപിച അേപക   േമതല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-

05-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭരതാവം മാതാപിതാകളം 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:A4.288/2022 27-01-2022
 
  െകാടങൂര താലകില   േലാകമാേലശ്രം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്ന.പി.പി.  S/o

പരേമശ്രന  പതനകാടില  വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േലാകമാേലശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനില.പി.എസ., പതനകാടില

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന  ഭാര്  രതമണിയം

മാതാപിതാകളം  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:A4/500/22 25-01-2022
 
  െകാടങൂര താലകില   േമതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനന S/o   െചറേങാ

രന കനത് വീടില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിപിന മകന 49

2 പതിഭ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനപ.പി.എസ. മകന 36

2 സനില.പി.എസ. മകന 34
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സർടിഫികറിനായി   േമതല വിേലജില   പേരതനെറ മകന അരജന, കനത് വീടില, േബാധിപിച അേപക   േമതല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    07-10-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന 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. 

 
നമര:A4/285/22 25-01-2022
 
 െകാടങൂര താലകില   പാപിനിവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബഷീര S/o  മഹമദ പാമിേനഴ

ത്  വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാപിനിവടം വിേലജില   പേരതയെട ഭാര് ആരിഫ, പാമിേനഴത് വീട,  േബാധിപിച അേപക

പാപിനിവടം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2015  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന 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:A4/9937/21 05-01-2022
 
 െകാടങൂര താലകില   േപരിഞാണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണി.പി.വി. D/o േവലായ

ധന െപാനനാട വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േപരിഞാണം വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി സധ, െപാനനാട വീട, േബാധിപിച അേപക

േപരിഞാണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

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

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  വിവിധ 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 അശ്തി മകള 31

2 അരജന മകന 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആരിഫ ഭാര് 60

2 കഞമ സേഹാദരൻ 78

3 മഹമദ െസയദ സേഹാദരൻ 75

4 നഫീസ സേഹാദരി 69

5 അഷറഫ സേഹാദരൻ 65
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നമര:A4.578/21 27-01-2022
 
  െകാടങൂര താലകില   േമതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനന.എം.ജി.  S/o  േഗാപാല

െപെ, മതിരപറമില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േമതല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനകമാരി.എസ., മതിരപറമില, േബാധിപിച അേപക

േമതല  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

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

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന 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:A4/510/22 27-01-2022
 
 െകാടങൂര താലകില   േലാകമാേലശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാഹല ഹമീദ   S/o കട

ടി  @  വീരകടി,   വടപറമില വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േലാകമാേലശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലൗലി ഷാഹല ഹമീദ, വടപറമില

വീട േലാകമേലശ്രം, േബാധിപിച അേപക   േലാകമാേലശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള

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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബജ.പി.എം. സേഹാദരി 71

2 േഗാപാലക്ഷന സേഹാദരൻ 68

3 േമാഹനന സേഹാദരൻ 61

4 സധ.പി.വി. സേഹാദരി 53

5 രാധ.പി.വി. സേഹാദരി 49

6 സലിത.വി.എസ. സേഹാദരിയെട മകള 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി.എസ. ഭാര് 62

2 ശ്ാമ ചനന മകള 36

3 ക്ഷ ചനന.എം. മകന 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലൗലിമ ഷാഹല ഹമീദ ഭാര് 50

2 ഷഹീന ഷാഹല ഹമീദ മകന 38

3 ലാരിത മഹമദ ഫാസില മകള 36
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NOTICE

 
നമര:A4/9879/2021 12-01-2022
 
  െകാടങൂര താലകില   േമതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ േമേനാൻ  S/o.െക

േഗാപാലൻ  നായർ,  പടിഞാേറടത വീട  ,  േമതല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ    ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമതല വിേലജില   പേരതനെറ മകന വി നനകമാർ

േമേനാൻ, പടിഞാേറടത വീട , േമതല , േബാധിപിച അേപക   േമതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-11-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ

മാതാപിതാകളം  ഭാര്യം  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:A4.10962/2018 12-01-2022
 
  െകാടങൂര  താലകില   ആല വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െസയ മഹമദ   S/o  ബാവ

പവാലിപറമില വീട,  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നസീമ െസയ മഹമദ, പവാലിപറമില വീട, ആല, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-02-2018  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന 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:A4/130/22 12-01-2022
 
  െകാടങൂര താലകില   പനങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാമള W/o ശങരനാരായ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വി നനകമാർ േമേനാൻ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നസീമ െസയ മഹമദ ഭാര് 60

2 ഷാഹിനാബി മകള 43

3 നിഷാദ മകന 42

4 ഷബീന മകള 39
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ണന െപായാറ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനങാട വിേലജില   പേരതയെട മകന പി.എസ.അജയകമാര, െപായാറ വീട പനങാട, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭരതാവം മാതാപിതാകളം ജിവിചിരിപില 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:A4/430/22 27-01-2022
 
 െകാടങൂര താലകില   േമതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അംബിക D/o  ക്ഷനകടി പതര വ

ീട,  േമതല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േമതല വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി രജിനി, പതര വീട, േമതല, േബാധിപിച അേപക

േമതല  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരത അവിവാഹിതയായിരന. പേരതയെട മാതാപിതാകളം

സേഹാദരി മായയം മരണെപട 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:A4/657/22 27-01-2022
 
  െകാടങൂര താലകില   േലാകമാേലശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനന S/o േഗാവിന

ന,  ചകങല വീട,  േലാകമേലശ്രം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    േലാകമാേലശ്രം  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  േദവി,  ചകങല വീട,

േലാകമേലശ്രം, േബാധിപിച അേപക   േലാകമാേലശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന പിതാവ

ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം  േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി.എസ.അജയകമാര മകന 61

2 സേരഷ ബാബ.പി.എസ. മകന 59

3 രജിത് മകന 51

4 നിധിന.എസ. മരണെപട മകന സദാനനെന മകന പൗതൻ 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രജിനി സേഹാദരി 64

2 ജലജകടന സേഹാദരി 56

3 േബബി സേഹാദരി 48
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േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A4/9917/21 05-01-2022
 
 െകാടങൂര താലകില   േലാകമാേലശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി.രാധ W/o ഉണിക്ഷ

ന,  വടപറമില വീട  (േദവീസൗധം)   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േലാകമാേലശ്രം വിേലജില   പേരതയെട മകന വി.രാജഗോപാലന, വടപറമില

വീട (േദവീസൗധം) , േബാധിപിച അേപക   േലാകമാേലശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം,

ഭരതാവം 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങമ മാതാവ 93

2 േദവി ഭാര് 64

3 ചിത ചനന നായര മകള 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വി.രാജഗോപാലന മകന 54

2 വി.ജയപകാശ മകന 52
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XncpØ¬ ]ckyw

(1)

\º¿ F4˛9063/2021. 2022 P\p-hcn 29.

11˛1˛2022˛se tIcf Kk‰v \º¿ 2˛¬ (hmeyw XI, ]m¿ v́ III) IΩo-j-W-td‰v Hm v̂ em‚ v dh\yq

hn`m-K-Øn¬ t]Pv \º¿ 1607˛¬ {]kn-≤o-I-cn® F4˛9063/2021 \º¿ ]c-ky-Øn¬ ]tc-Xs‚ acW

XobXn ‘15˛8˛2016’ F∂p-≈Xv ‘11˛8˛2021’ F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿ F4˛5887/2021. 2022 P\p-hcn 27.

12˛10˛2021˛se tIcf Kk‰v \º¿ 40˛¬ (hmeyw X, ]m¿´v III) IΩo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v

dh\yq hn`m-K-Øn¬ 8198, 8199 \º¿ t]PpIfn-embn {]kn-≤o-I-cn® \º¿ F4˛5887/2021

\º¿ ]c -ky -Øn¬ {Ia\-º¿ 1˛ -Bbn ]cky -s∏ -Sp -Øn -bn -´p≈  Ah-Im -in -bpsS t]c v
‘j¨ap-J-Zmkv’ F∂Xv ‘lcn-Zm-k≥’ F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(3)

\º¿ F4˛7157/2021. 2022 P\p-hcn 27.

23˛11˛2021˛se tIcf Kk‰v \º¿ 46˛¬ (hmeyw X, ]m¿´v III) IΩo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v

dh\yq hn`m -K -Øn¬ t]Pv \º¿ 13686˛¬ {]kn -≤o -I -c n® F4˛7157/2021

\º¿ ]c-ky-Øn¬ ‘ -shº-√q¿ hnt√Pv’ F∂Xv ‘]n. shº-√q¿ hnt√Pv’ F∂pw ‘ -hmkp, sI.’ F∂Xv

‘hmkp, sI. sI.’ F∂pw Ah-Im-in-I-fn-sem-cm-fmb {Ia\-º¿ 2- ‘hn≥kn tPmbv, aI≥’ F∂Xv

‘hn≥kn jntPm-bv, aIƒ’ F∂pw XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(4)

\º¿ F4˛5793/2021. 2022 P\p-hcn 27.

26˛10˛2021˛se tIcf Kk‰v \º¿ 42˛¬ (hmeyw X, ]m¿´v III) IΩo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v

dh\yq hn`m -K -Øn¬ 931 3, 9314 \º¿ t]PpIfn -embn {]kn -≤o -I -c n® F4˛5793/2021

\º¿ ]c -ky-Øn¬ {Ia\-º¿ 3 -Bbn tN¿Øn-´p≈ ‘kXy-^m-a, F. Fkv.’ F∂p≈Xv

‘kXy-`m-a, F. Fk.v’ F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq°m^okv, (H∏v)
sImSp-ß-√q¿. Xlio¬Zm¿.
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തതിരുത്തല് പരസസസ

നമ്പര് A4/9063/2021 29.01.2022

11.01.2022 ലലെ  കകേരള  ഗസററ്റ്  നമ്പര്  2 ല്   കവവോളസസ  XI  ല്  പവോര്ടറ്റ്  III കേമമ്മീഷണകറേററ്റ്  ഒവോഫറ്റ്  ലെവോന്ഡറ്റ്  റേവനന

വതിഭവോഗത്തതില്  കപജറ്റ്  നമ്പര്  1607 ല്  പ്രസതിദമ്മീകേരതിച്ച  ലകേവോടുങ്ങല്ലൂര്  തഹസതില്ദവോരുലടെ   A4/9063/21  നമ്പര്  പരസസത്തതില്

പകരതലന്റെ മരണ തമ്മീയതതി 15.08.2016 എന്നതതിനറ്റ് പകേരസ 11.08.2021 എനസ പകരതലന്റെ വതിവതിധ എന്ന ഭവോഗസ ഒഴതിവവോകതിയസ

ആദസ രണറ്റ് ഭവോരസമവോരുസ പതിതവോവസ  ജമ്മീവതിച്ചതിരതിപതില്ല എന്നറ്റ് കചേര്തസ തതിരുത്തതി വവോയതികകണതവോണറ്റ്.

തവോലൂകറ്റ് ഒവോഫമ്മീസറ്റ്, ലകേവോടുങ്ങല്ലൂര് തഹസതില്ദവോര്
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തതിരുത്തല് പരസസസ

നമ്പര് A4.5511/2021 24.01.2022

12.10.2021 ലലെ കകേരള ഗസററ്റ് നമ്പര് 40 കവവോളസസ 10 പവോര്ടറ്റ് III കേമമ്മീഷണകറേററ്റ് ഒവോഫറ്റ്  ലെവോന്ഡറ്റ് റേവനന്യു വതിഭവോഗത്തതില് കപജറ്റ് നമ്പര്
8197  പ്രസതിദമ്മീകേരതിച്ച  ലകേവോടുങ്ങല്ലൂര്  തഹസതില്ദവോരുലടെ  25.09.2021 ലലെ  A4.5511/2021  നമ്പര്  പരസസത്തതില്  പകരതലന്റെ മരണ തമ്മീയതതി
31.12.2020  എന്നതറ്റ്  30.12.2020 എനസ ക്രമ നമ്പര്  4 മുതല് 6  വലര തുടെര്ച്ചയവോയതി

4 ലലഹറുന്നമ്മീസ  രണവോസ ഭവോരസ      52

5 ഫവവോസറ്റ് ഷസസുദമ്മീന്     മകേന്     21

6 മുഹമദറ്റ് റേതിഹവോന്     മകേന്         15

എന്നതിങ്ങലന കചേര്ത്തറ്റ് തതിരുത്തതി വവോയതികക്കേണതവോണറ്റ്.

      (ഒപറ്റ്)

തവോലൂക്കേറ്റ് ഒവോഫമ്മീസറ്റ്, ലകേവോടുങ്ങല്ലൂര്                                                                                                  തഹസതില്ദവോര്
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