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Thrissur District

 
Kodungallur Taluk

 
NOTICE

 
:എ4-4878/2021 29-07-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   എടവിലങ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപകടി  മകൻ എം എ

േമാഹൻദാസ   മാങറ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    എടവിലങ്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  പസന േബാധിപിച അേപക

എടവിലങ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസന ഭാര് 61

2 രശി സത്േദവ മകള 37

3 രാഹൽദാസ മകന 33
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Thrissur District

 
Kodungallur Taluk

 
NOTICE

 
:എ4-6543/ 2021 30-09-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   േമതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പലാർകാട് കമാരൻ മകൻ പ

കാശൻ പി  െക  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േമതല വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനിൽ പകാശ  േബാധിപിച അേപക   േമതല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

08-2006 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

 ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി പി െക ഭാര് 86

2 സനിൽ പകാശ മകന 59

3 അനിൽ പകാശ മകന 57

9312 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



 
Thrissur District

 
Kodungallur Taluk

 
NOTICE

 
:എ4-5980/2021 13-09-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   ൈകപമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാനാത്  അഹമ

മകൻ കാദർ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് െകാചയിശ  േബാധിപിച അേപക   ൈകപമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-2003  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതനെറ  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ4-5793/2021 07-09-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   െപരിഞനം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അരയംപറമിൽ സീതാ

രാമൻ മകൻ  കഷകമാർ എ എസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ സേഹാദരി കളരികൽ നാരായണൻ കടി ഭാര്  ഇനമതി എ എസ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകളം ലതിക എന സേഹാദരിയം

മരണെപടിടളതാണ.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

്  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് 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 െകാചയിശ ഭാര് 83

2 ൈലല മകള 61

3 െനസീമ മകള 60

4 സലിം ബാബ മകന 58

5 നർജഹാൻ മകള 55

6 സീനത് മകള 53

7 ഇകബാൽ മകന 52

8 ബൽകീസ ബാന മകള 49

9 റഫീക് സകറിയ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:എ4-5593/2021 13-09-2021
 
  െകാടങൂര  താലകില   ൈകപമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   പതിയ വീടിൽ  പി എ

അബദള ഭാര്  അഭീദ  അബദള  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ  മകള  ജിസ  സമീർ  ,  പതിയ  വീടിൽ   േബാധിപിച  അേപക

ൈകപമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2002  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില. അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ4-5591/2021 13-09-2021
 
 െകാടങൂര താലകില   ൈകപമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പതിയ വീടിൽ  അഹമ മക

ൻ പി എ അബദള എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള ജിസ സമീർ,  പതിയ വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   ൈകപമംഗലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-

12-2002  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ ഭാര്യം  മാതാപിതാകളം  ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

1 ശ്ാമള എ എസ സേഹാദരി 74

2 പസന എ എസ സേഹാദരി 69

3 സത്ഫാമ എ എസ സേഹാദരി 66

4 ഇനമതി എ എസ സേഹാദരി 65

5 സിന എ എസ സേഹാദരി 54

6 വിേനാദ െക എ  സേഹാദരി
ലതികയെട

മകന 48

7 വികാസ െക എ  സേഹാദരി ലതികയെട മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫസീല പി എ മകള 49

2 സർഫാസ അഹമദ മകന 45

3 ജിസ സമീർ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫസീല പി എ മകള 49

2 സർഫാസ അഹമദ മകന 45

3 ജിസ സമീർ മകള 40

9314 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



:എ-5660/2021 13-09-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   േമതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാഴിപറമിൽ കമാരൻ മക

ൻ െക െക ദാേമാദരൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന മരേകശൻ , േകാഴിപറമിൽ േബാധിപിച അേപക   േമതല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2007 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി ഭാര് 90

2 കപാലിനി മകള 73

3 മരേകശൻ മകന 68

4 മണാളിനി മകള 66

5 വികമാദിത്ൻ മകന 60

6 രാധാകഷൻ മകന 57

7 ശീേദവി മകള 53

8 ജയശീ മകള 50
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Thrissur District

 
Kodungallur Taluk

 
NOTICE

 
No: A4-5505/2021 03-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Mohammed Sageer S/o Aboobacker, Kollikkathara House

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

produce before Various in respect of his Mother  Aisu,TK W/o Aboobacker Kollikkathara House who expired on 27-08-2019

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 Aisu,TK that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant. The huband and

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

e 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: a4-5928/2021 03-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that A A Michael S/o Augustine, Avittampilly House, Methala

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

Various in respect of  his son Ringson Avittampilly Michael Avittampilly Augustian Michael who expired on 26-07-2021 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

Ringson Avittampilly Michael Avittampilly Augustian Michael.  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 MOhammed Sageer Son 65

2 Mhammed Nazeer Son 60

3 Suhara Daughter 56

4 Thahira Daughter 53

5 Kadeejabi Daughter 51

6 Sheeba Daughter 48

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age
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1 Jasmi Wife 30

2 A A Michael Father 74

3 Elsy V D Mother 65
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Thrissur District

 
Kodungallur Taluk

 
NOTICE

 
:എ 4 -6616 / 2021 06-10-2021
 
 െകാടങൂര താലകില   എറിയാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിമഹമദ മകൻ ആസാദ വ

ി െക  വലിയവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എറിയാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െനഗീന ബി ബി , , േബാധിപിച അേപക   എറിയാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-

08-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   പേരതെന  പിതാവ  ജീവിചിരിപില    അതനസരിച്  അവകാശ  സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െനഗീന ബി ബി ഭാര് 37

2 അഫനാൻ വി എ മകന 17

3 അദനാൻ വി എ മകന 13

4 ആമിന െക െക അമ 75
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