
 

 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 10

Vol. X

നമര

No.
 47

െചാവ, 2021  നവംബര  30

Tuesday, 30th November 2021

1197 വൃശികം 15

15th Vrischikam 1197

1943 അ്ഗഹായനം 9

9th Agrahayana 1943

Part III

Commissionerate of Land Revenue

©

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

2021

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



 
Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-9272/2021 08-11-2021
 
  അമലപഴ  താലകില  പനപ വിേലജില   കണിചകാട  വീടിൽ  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  അനരാജ

എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മാതാവ സബിത  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-07-2017-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:എ4-12141/2021 16-10-2021
 
 അമലപഴ താലകില  അമലപഴ വിേലജില േകാമന പേദശത് ൈവശാഖ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

 ബലേദവൻ ജി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ശീേദവി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  13-09-2021-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:എ4-11979/2021 06-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില  പനപ വിേലജില  േപാളയിൽ വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വിമല എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന

പസാദ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന     06-07-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സബിത മാതാവ 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി ഭാര് 72

2 സേനാഷ മകന 54

3 രാേജഷ മകന 52

4 അർചന പശാന് മകള 47
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അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ 5-11-2003-ൽ

മരണെപടിടളതാണ.  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. 

 
നമര:എ4-11941/2021 08-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില ആര്ാട െതക്  വിേലജില പതേവലിൽ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െജ ചാക

ോ എനയാളെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന േജാം പി സി  േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 29-12-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:എ4-12605/2021 08-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   അമലപഴ വിേലജില േകാമന പേദശത് ശീനിവാസ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപാ

യ   എസ  അജിത്  കമാർ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ പിതാവ െക ശങരൻ നമതിരി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

11-08-2021-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസാദ ഡി മകന 47

2 േജ്ാതിർമയി േദവി മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആലീസ ചാേകാ ഭാര് 63

2 േജാം പി സി മകന 38

3 േജാേജാ പി സി മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ശങരൻ നമതിരി പിതാവ 89

2 എസ േകശവൻ നമതിരി സേഹാദരൻ 57

3 എസ ശശികല സേഹാദരി 56
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നമര:എ4-11947/2021 06-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില  പറവര വിേലജില നടവിേലപറമ്  വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമംഗല റി

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട സേഹാദരി  പസന െക േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  29-06-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:എ4-11945/2021 08-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില  പറവര വിേലജില മപതിപറമിൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേഷാതമൻ പ

ി  ബി    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള ബിജിേമാൾ പി പി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   06-12-2019-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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സശീല െക സേഹാദരി 65

2 പസന െക സേഹാദരി 58

3 വൽസല െക സേഹാദരി 55

4 തളസി െക സേഹാദരി 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനമ ഭാര് 71

2 സജേമാൾ സി പി മകള 48

3 സധീർ സി പി മകന 50

4 ബിജിേമാൾ പി പി മകള 46

5 സിൽവിേമാൾ സി പി മകള 44
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-12758/2021 17-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില  പനപ വിേലജില  സമിത മൻസിൽ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനദീൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ആബിദ ൈസനദീൻ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    23-02-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:എ4-13451/2021 17-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   ആലപഴ പടിഞാറ  വിേലജില  ഷബിൻസ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െനഫീ

സ അഹമദ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭരതാവ അഹമദ േകായ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 17-05-2012-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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആബിദ ൈസനദീൻ ഭാര് 68

2 അൻഷാദ പി എസ മകന 49

3 സമിത െക എ മകള 44

4 ഹർഷൽ  ഷിഹ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഹമദ േകായ ഭരതാവ 81

2 ബീന കരീം മകള 56

3 അഷറഫ അഹമദ മകന 53
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-12257/2021 19-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില പറകാട വിേലജില  പതൻ പരയിൽ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എ ഷറഫദീ

ൻ  എനയാളെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ഹംസത് ബീവി േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 14-07-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹംസത് ബീവി ഭാര് 64

2 ഷഹീന മകള 43

3 ഷഫീന മകള 39

4 മഹമദ ഹൈസൻ സേഹാദരൻ 63

5 മഹമദ സിറാജദീൻ സേഹാദരൻ 61

6 മനീറ സേഹാദരി 56
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ F4˛8083/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 29.

10˛8˛2021˛se 32˛mw  \º¿ Kk‰n¬ (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v
dh\yq hn`mKØn¬ F4˛8083/2021˛mw \ºcmbn {]kn≤s∏SpØnb ]ckyØn¬ at\mPv, Fw.,
ap√∏dºv, tImaf]pcw F∂bmƒ ‘5 -˛6˛2021˛mw’ XobXn acn®p t]msb∂Xv ‘5 -˛5˛2021 ’
F∂v Xncp-Øn- hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
Aºe∏pg. Xl-io¬Zm¿.
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