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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
:എ 4  18343/ 2021 15-09-2021
 
  തശര താലകില   െകാഴകളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   സി  െക ബാലൻ s/o  കിടണി

േചാൻകളങര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   , , േബാധിപിച അേപക   െകാഴകളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:എ 4 17997/ 2021 15-09-2021
 
 തശര താലകില   ഒൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ പഭാകര േമേനാൻ s/o ലകികടി 'അ

മ  ഹരിനിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ,  േബാധിപിച അേപക   ഒൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

്ന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2001 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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 ഇണലി ഭാര് 93

2 രാമദാസ സി ബി മകന 61

3 സതി സി ബി മകള 60

4 ജയപകാശ സി ബി മകന 52

5 ജയനി സി ബി മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഡാ .ഹരികമാർ െക മകന 52
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
:എ4-18547/2021 10-09-2021
 
  തശര താലകില   അയേനാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണ വി ബി s/o ൈവലാപളി

ഭാസരൻ   601  ടവർ  -1  പിനാകിൾ  െറസിഡൻസി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ടിയാെന അവകാശികൾ   ,  േബാധിപിച  അേപക

അയേനാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ൈമനറായ കടിയെട രകിതാവ ശീജ േവണ (മാതാവ)  ൈമനര

താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. 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. 

 
:എ 4-32122/ 2019 10-09-2021
 
 തശര താലകില   അയേനാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയാമ കരിയൻ w/o പി െക കരിയൻ

 കനമത് ൈലൻ വാലായിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ടിയാെന അവകാശികൾ     േബാധിപിച അേപക   അയേനാല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

05-2018  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   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. 

 
:എ4-18529/2021 10-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജ േവണ ഭാര് 52

2 അർജൻ േവണ മകന 22

3 േദവിക േവണ മകള 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാളി േജാസഫ മകള 71

2 അലകാണർ പി കരിയൻ മകന 66

3 േജാളി മകള 60
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 തശര താലകില   ചിയാരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ േജകബ െക s/o േജകബ  അനഗഹ

33  404 വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ടിയാെന അവകാശികൾ  , അനഗഹ 33  , േബാധിപിച അേപക   ചിയാരം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

 
:എ4-18530/2021 10-09-2021
 
 തശര താലകില   ചിയാരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവസി െക ഒ s/o ഔേസഫ  െചേകാടക

ര  േദശത്  കലറകൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ടിയാെന അവകാശികൾ      , േബാധിപിച അേപക   ചിയാരം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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 -18546/ 20231 10-09-2021
 
 തശര താലകില   അയേനാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരൻ െക വി  പതർകര േദശത്

കടങിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  ടിയാെന അവകാശികൾ    േബാധിപിച അേപക   അയേനാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2002  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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 സീന മാതയസ ഭാര് 62

2 അന മാതയസ മകള 35

3 അനി മാതയസ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി േദവസി ഭാര് 71

2 സേനാജ കലറയൽ മകന 49

3 െസബി കലറയൽ മകന 47

4 െഷൽവി കലറയൽ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

19th October 2021Revenue Department8503
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
:എ 4 -18548/2021 10-09-2021
 
 തശര താലകില   അയേനാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക അനപൻ s/o െകാചാപ

അയേനാൾ േദശത് അകരപേട്കൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ടിയാെന അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക   അയേനാല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-02-2016 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

 
:എ4-18528/2021 10-09-2021
 
 തശര താലകില   െചമകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപിനാഥ എം (മണികത്) ചാക്ാ ട്

s/o   നാരായണേമേനാൻ) െചമകാവ േദശത് 5 ബി എം പി സ്പപരി ഫാറ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ടിയാെന അവകാശികൾ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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 െക എസ ഗിരീശൻ മകന 58

2 ഗിനിത മകള 54

3 ഗീത മകള 52

4 െക എസ ഗിനിദാകൻ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാൺസൻ മകന 58

2 െബനി പി എ മകന 51

3 ബാബ മകന 48

4 ബിജ പി എ മകന 45

5 െഡയസി േതാമസ മകള 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പർവതിേദവി ഭാര് 80

2 നാരായണൻ ടി എം മകന 58

3 ശാനി േപമചനൻ മകള 55
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
:എ4 -18232/2021  10-09-2021
 
  തശര  താലകില   അറണാടകാര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  േജാണി  എ വി  s/o  വറീത

അയേനാൾ  േദശത്  അകര  പേട്കൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ടിയാെന അവകാശികൾ   ,  േബാധിപിച അേപക

അരണാടകര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-11-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 
:എ 4-18492/2021 10-09-2021
 
 തശര താലകില   അവണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ബാലചനൻ s/o െക കരണാകരൻ

നായർ   വരടിയം  േദശത്  13/47  മാനഴി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ടിയാെന അവകാശികൾ    ,  േബാധിപിച അേപക

അവണര വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-03-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 
:എ4-18747/2021 09-09-2021
 
 തശര താലകില   വടകമറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എ േവണേഗാപാലൻ s/o അചതൻ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അൽേഫാൻസ ടി എ ഭാര് 67

2 െസൻറ  േജാ േജാൺ മകന 45

3 സിജ രഞിത് മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക വൽസ ഭാര് 61

2 രാജീവ ബാലചനൻ നായർ മകന 40

3 രഞിത് ബാലചനൻ നായർ മകള 38
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വടകമറി േദശത് േചർകര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ടിയാെന അവകാശികൾ  , േബാധിപിച അേപക   വടകമറി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

 
No: A4-118549/2021 10-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Alangot Vijayalakshmi w/o P Balaraman Housed No 51/161

5 Koodalloor Cottage  Poothoole P O Ayyanthole, Ayyanthol Village, Thrissur Taluk of Thrissur District has filed an

application  of a legal heirship certificate to produce before Various in respect of the legal  heirs of late P Balaraman s/o V

V Padmanabhan Housed No 51/1615 Koodalloor Cottage  Poothoole P O Ayyanthole who expired on 20-06-2021 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 P

Balaraman s/o V V Padmanabhan. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .

 Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receivin

g the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the

Tahasildar , Thrissur 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

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈലല േവണേഗാപാൽ ഭാര് 57

2 േമഘ േവണേഗാപാൽ മകള 36

3 ശീജിത് സി േവണേഗാപാൽ മകന 31

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

1 Alangot Vijayalakshmi Wife 74

2 Archana Balaram Daughter 45
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