
 

 compose.kerala.gov.in
egazette.kerala.gov.in

printing.kerala.gov.in

േകരള സരകാര
GOVERNMENT OF KERALA

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി  ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY

Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 2012-09-05 with RNI

Reg No.KL/TV(N)/634/2021-2023

വാല്ം 11

Vol. XI

നമര

No.
 8

െചാവ, 2022  െഫ്ബുവരി  22

Tuesday, 22nd February 2022

1197 കുംഭം 10

10th Kumbham 1197

1943 ഫാൽഗുനം 3

3rd Phalguna 1943

Part III

Commissionerate of Land Revenue

©

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

2022

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



 
Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4/10310/2022 09-02-2022
 
 തശര താലകില   ചിയാരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ടി േജാസ s/o. േതാമസ, കാകേശരി

വീട,  ചിയാരം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചിയാരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഷം േജാസ, കാകേശരി വീട, ചിയാരം, േബാധിപിച അേപക

 ചിയാരം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    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:A4/10308/2022 09-02-2022
 
 തശര താലകില   ചിയാരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതകാടകാരൻ േപാൾ സണി s/o. േപാൾ

,  പതകാടകാരൻ  വീട,  കരിയചിറ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ചിയാരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  െടസി സണി,  പതകാടകാരൻ വീട,

കരിയചിറ, േബാധിപിച അേപക   ചിയാരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-08-2004  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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:A4/28303/2021 09-02-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഷം േജാസ ഭാര് 72

2 േജാസ േതാമസ മകന 53

3 മീര േജാസ മകള 52

4 താര മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െടസി സണി ഭാര് 52

2 എഡ്ിൻ സണി മകന 24

3 േഗാഡ്ിൻ സണി മകന 19

4 െമൽവിൻ സണി മകന 17
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  തശര താലകില   കിളനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറാസി പി വി w/o. േദവസി ഇ എ,

എടകളതർ വീട, മളങനതകാവ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിളനര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഫാൻസിസ,  എടകളതർ വീട,

മളങനതകാവ, േബാധിപിച അേപക   കിളനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-11-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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:A4/11243/2022 09-02-2022
 
  തശര  താലകില   ഊരകം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  െക  െക  അമിണി  w/o.  െക  ഐ

ശങരനാരായണൻ,  കാരണയിൽ  വീട,  കരവനർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടഷറി  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഊരകം വിേലജില   പേരതയെട മകന ശീകമാർ െക എസ,

കാരണയിൽ വീട, കരവനർ, േബാധിപിച അേപക    ഊരകം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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:A4/10660/2022 10-02-2022
 
 തശര താലകില   കാരമക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതാവതി െക ആർ w/o.പഭാകരൻ െക ക

െ  ,  കലയിൽ  വീട,  കണശാംകടവ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കാരമക്  വിേലജില    പേരതയെട  മകന സഹാസ െക,  കലായിൽ  വീട,

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കാതറിൻ മകള 57

2 േറാസ മകള 55

3 േജാസഫ മകന 53

4 റാേഫൽ മകന 51

5 േമരി മകള 48

6 േമരിേബബി മകള 45

7 ഫാൻസിസ മകന 42

8 െകാചേതസ് മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീത െക എസ മകള 64

2 ജല െക എസ മകള 58

3 ശീകമാർ െക എസ മകന 52
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കണശാംകടവ, േബാധിപിച അേപക   കാരമക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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:A4/10659/2022 10-02-2022
 
  തശര താലകില   എടകനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിൻെസന് വി വി  s/o.വറീത വി എ,

വടേകതല  വീട,  തേലാർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി എടകനി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അൻസ െക എ, വടേകതല വീട, തേലാർ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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:A4/10657/2022 10-02-2022
 
 തശര താലകില   എടകനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീനാകി വാര്ർ w/o. ഇ മാധവവാര്ർ

,  ശീനിലയം,  എടകനി  വാരിയം  വീട,  ഒൂർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    എടകനി വിേലജില   പേരതയെട മകന അജിതകമാർ

വാര്ർ, ശീനിലയം, എടകനി വാരിയം വീട, ഒൂർ , േബാധിപിച അേപക    എടകനി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

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 വിജയകമാരി െക മകള 64

2 പകാശ െക പി മകന 62

3 ഉഷ െക മകള 58

4 സഹാസ െക മകന 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അൻസ െക എ ഭാര് 51

2 ആൽെഫഡ േജാ വി വി മകന 28

3 ഏൻേറാസ വി വി മകള 22

4 േഡാൺവിൻെസന് വി മകന 21
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നമര:A4/10655/2022 10-02-2022
 
  തശര  താലകില    െപരിങാവ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എ  െക  സാവിതി  w/o

.  യ.ബാലരാമപണികർ,  നിർമാല്ം  വീട,  കിഴകംപാടകര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിങാവ വിേലജില   പേരതയെട മകള ആശ എ െക , '

നിർമാല്ം'വീട,  കിഴകംപാടകര, േബാധിപിച അേപക   െപരിങാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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:A4/10653/2022 10-02-2022
 
 തശര താലകില   കാരമക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക അരവിനൻ  s/o.കഞിമാമ, കടാ

ല വീട, കണശാംകടവ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാരമക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീലത , കടാല വീട, കണശാംകടവ, േബാധിപിച അേപക

കാരമക്  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-10-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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:A4/10646/2022 10-02-2022
 
 തശര താലകില   കറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ സി പി  s/o.െപാറിഞ, ചിറിലപിളി വീട

,  െകാേടകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അചായി എ പി, ചിറിലപിളി വീട, െകാേടകാട, േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അജിതകമാർ വാര്ർ മകന 62

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആശ എ െക മകള 65

2 നായർമീര അമലെപറ െകാടകാട മകള 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീലത ഭാര് 57

2 നിമിഷ മകള 36

3 രാേകഷ മകന 31
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അേപക   കറര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-08-2010  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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 അചായി എ പി ഭാര് 74

2 അലകസ മകന 47

3 േസാണിയ മകള 45
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Thrissur District

 
Thrissur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4/11632/2022 16-02-2022
 
 തശര താലകില   വലചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി പി േദവികടി w/o. െക ഡബളിയ കഷ

ൻ ഇളയത, വലിയമംഗലത് ഇലം, ഒൂർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വലചിറ വിേലജില   പേരതയെട മകള ശീലത െക, കഷപാദം, മലിേശരി പറമിൽ

വീട,ഗരവായർ , േബാധിപിച അേപക   വലചിറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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 സധ െക മകള 72

2 ഗിരിജ െക മകള 65

3 മരളി െക മകള 59

4 ശീലത െക മകള 57
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തിരുത്തൽ പരസ്യം

നമ്പർ      A4-729/2022                                                                                                    19/02/2022      

കേ�രള സർക്കാർ ഗസറ്റ്  നം  03,  തിയതി  18/01/2022  വാല്യം-11,  Part  III,  കേപജ് നം  2631  ൽ പ്രസിദ്ധീ�രിച്ച

പരസ്യത്തിൽ  പകേരതന്റെ. വീട്ടു കേപര്  ' മണ്ണാങ്കണ്ടത്ത് '  എന്നതിനു പ�രം ‘ �ാളിയംവീട്ടിൽ ’ എന്ന് തിരുത്തി

വായികേക്കണ്ടതാണ്.

താലൂക്ക് ഓഫീസ്                                                                                                   (ഒപ്പ്)

        തൃശ്ശൂർ                                                                                                      തഹസിൽദാർ
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തിരുത്തൽ പരസ്യം

നമ്പർ      A4-29011/2021                                                                                                   19/02/2022      

കേ�രള സർക്കാർ ഗസറ്റ്  നം  02,  തിയതി  11/01/2022  വാല്യം-11,  Part  III,  കേപജ്  നം  1564  ൽ പ്രസിദ്ധീ�രിച്ച

പരസ്യത്തിൽ  പകേരതൻ മരണപ്പെ1ട്ട തിയതി  ' 02/12/2020 '  എന്നതിനു പ�രം ‘ 02/12/2010 ’ എന്ന് തിരുത്തി

വായികേക്കണ്ടതാണ്.

താലൂക്ക് ഓഫീസ്                                                                                                   (ഒ1്)

        തൃശ്ശൂർ                                                                                                      തഹസിൽദാർ

6546 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



തിരുത്തൽ പരസ്യം

നമ്പർ      A4-27472/2021                                                                                                    19/02/2022      

കേ�രള സർക്കാർ ഗസറ്റ് നം  51,  തിയതി  28/12/2021  വാല്യം-10, Part III,  കേപജ് നം  18580  ൽ പ്രസിദ്ധീ�രിച്ച

പരസ്യത്തിൽ  പകേരതന്റെ- കേപര്   '  ന്റെനന്മാറ നാരായണ അയ്യർ  '   എന്നതിനു പ�രം ‘  ന്റെനന്മാറ നാരായണ

കൈ�ലാസ അയ്യർ  ’ എന്ന് തിരുത്തി വായികേക്കണ്ടതാണ്.

താലൂക്ക് ഓഫീസ്                                                                                                   (ഒപ്പ്)

        തൃശ്ശൂർ                                                                                                      തഹസിൽദാർ

22nd February 2022Revenue Department6547
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