
 

 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

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-14297/2021 05-11-2021
 
  കാരതികപളി  താലകില    കഷപരം  വിേലജില  കാപിൽേമക്  മറിയിൽ  പണിപര  വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  എച് മഹമദ ബഷീർ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ൈബജ ബീഗം േബാധിപിച അേപക  കഷപരം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-2021-ല

മരണെപടതായം  മസീം  വ്കിനിയമം  (ശരി  അത്)  നടപാകൽ നിയമം  1937  പകാരം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈബജ ബീഗം ഭാര് 53

2 ഫാതിമ നസറിൻ മകള 24

3 നൗറിൻ ഫാതിമ എം മകള 22

4 ആദിൽഷ എം മകന 19
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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എം 3 - 13383 / 2021 01-11-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   േചപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമനകടൻ  െക  , കണിചനൂർ

മറിയിൽ   േവണാട്   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചപാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രതനമ  ഡി  , , േബാധിപിച അേപക

േചപാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-02-2021  -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:എ 3 - 13433 / 2021 01-11-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   പളിപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െറഞി  െക   മാതയ  , വടേകകര

 കിഴക്  മറിയിൽ  കടയകൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിപാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െബയസി  െറൻജി ,  ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-03-2015  -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:എ 3 - 13044 / 2021 25-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   േചപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീജിത്  , ശീജിത്  ഭവനം  വീടി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതനമ  ഡി ഭാര് 55

2 േരഷമ  ആർ മകള 30

3 രാഹൽ  ഒ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബായസി െറൻജി ഭാര് 55

2 േജാർജ്  െക  മാതയ മകന 30

3 േജാസഫ  െക  മാതയ മകന 26
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ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േചപാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനി  കഷണ  എസ , , ശീജിത്  ഭവനം  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േചപാട

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  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:എ 3 - 13175 / 2021 25-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   ഹരിപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാപചൻ  , പിലാപഴ മറിയിൽ

കനിേമൽതറ പടീറതിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഹരിപാട  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഗീവർഗീസ ,  ,  പിലാപഴ മറിയിൽ

കനിേമൽതറ പടീറതിൽ  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഹരിപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2005 -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:എ 3 - 13954 / 2021 23-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   േചപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ  ഉതമൻ  , കണിചനല

ലർ   അങാടിേശരിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചപാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആശ  സി , , കണിചനൂർ  അങാടിേശര

ിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േചപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    04-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനിഃ  കഷണ  എസ ഭാര് 33

2 അകയ  ശീജിത് മകള 12

3  അംബരീഷ  എസ മകന 08

4 കനകമ മാതാവ 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിനമ ഭാര് 80

2 െപാനമ മകള 65

3 ഗീവർഗീസ  േതാമസ മകന 61

4 ലീലാമ മകള 58

5 കഞേമാൻ  പി മകന 52

6 െപാടിയമ മകള 43
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് 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:എ 3 - 13039 / 2021 21-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കഷപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   എൻ  ശീകടൻ  കനതാലംമട

മറിയിൽ   കാഞിരതം  മടിൽ   കിഴകതിൽ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഷപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകള കമാരി  ശീകടി

എൽ , കനതാലംമട  മറിയിൽ  കാഞിരതം മടിൽ  കിഴകതിൽ  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കഷപരം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-

07-2021  -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. 

 
നമര:എ 3 - 13001 / 2021 21-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കരവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാമളകമാരി  ജി  , ടി  വടക്

മറിയിൽ  പശാന്   വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െടഷറിയിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവറ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െക ആർ  പസനൻ , , ടി  വടക്

മറിയിൽ  പശാന്  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കരവറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-03-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

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 ആശ  സി ഭാര് 61

2 സനീപ  യ മകന 24

3 ദിലീപ  യ മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത  എസ ഭാര് 46

2 ശീകടി  എൽ മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ആർ  പസനൻ ഭരതാവ 72

2 പശാന് കമാർ   പി മകന 36

3 പകാശ  കമാർ  പി മകന 35
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നമര:എ 3 - 13000 / 2021 21-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   തകനപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞേമാൻ  , പാനർ  മറിയി

ൽ   മതാംപറമിൽ   വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകനപഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകള പിയങ  െക , , പാനർ  മറിയിൽ

മതാംപറമിൽ  വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക   തകനപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2021  -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 പമീള ഭാര് 54

2 പിയങ  െക മകള 28

3 പവീണ  െക മകള 26
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NOTICE

 
നമര:എ 3 - 13178 / 2021 25-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കീരികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കൗസല്  , െകാലേശരിൽ

െതകതിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   മിലിടറി   െപൻഷൻ   ലഭികനതിനം   മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കീരികാട  വിേലജില    പേരതയെട  മകള  ഉഷാ

രാധാകഷണൻ , , കണമളിഭാഗം മറിയിൽ  ഉഷസ്  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കീരികാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2021 -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:എ 3 -13002 / 2021 21-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കരവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ഭവാനി  അമ  , ടി  വടക

്  മറിയിൽ  േപാകാട്   വീടിൽ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവറ വിേലജില   പേരതയെട മകള മിനി എസ  , , ടി  വടക് മറിയിൽ  േപാകാട്

വീടിൽ   , േബാധിപിച അേപക   കരവറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-07-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഥ്ിരാജ മകന 63

2 ഉഷാ  രാധാകഷണൻ മകള 56

3 ശീകമാർ മകന 54

4 സീതാലക്മി മകള 53

5 ൈഷലജാ  പസാദ മകള 52

6 സരസൻ  (പേരതയായ  മകൾ  ഇനിരയെട  ഭർതാവ ) മകളെട ഭർതാവ 71

7 ലക്മി  ഗായതി  ഐ  എസ  (പേരതയായ  മകൾ
ഇനിരയെട  മകൾ  )

പൗതി 38

8 അമത  ലക്മി  ഐ  എസ   (പേരതയായ  മകൾ
ഇനിരയെട മകൾ )

പൗതി 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന  എസ മകള 54
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നമര:എ 3 - 13035 / 2021 21-10-2021
 
  കാരതികപളി താലകില   കഷപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീനാകി അമ  ,  പാലസ

വാർഡിൽ  മറിയിൽ  കണമളിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഷപരം വിേലജില   പേരതയെട മകന കഷണ  കമാർ  െക  സി , , പാലസ

വാർഡിൽ  മറിയിൽ  കണമളിൽ  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കഷപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-07-2021 -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:എ 3 - 13037 / 2021 21-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കഷപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി  പസനൻ  പിള  , ടി  മറിയി

ൽ  െപരമലത്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േനാർകയിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഷപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിന  ജി  പിള  , ,

ടി   മറിയിൽ  െപരമലത്  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കഷപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-02-2021 -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. 

2  മിനി  എസ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി സി  രാജൻ മകന 68

2 െക  സി  കഷണ  കമാർ മകന 62

3 ചനകമാരി  അമ  (മരണെപട  മകൻ  രവീനൻ  പിളയെട
ഭാര് )

മകെന ഭാര് 62

4 രാേകഷ  െക ആർ  (മരണെപട  മകൻ  രവീനൻ  പിളയെട
മകൻ )

പൗതൻ 36

5  ആർ   രവീണ   (മരണെപട  മകൻ  രവീനൻ  പിളയെട
മകൾ )

പൗതി 30

6 വിദ്ാസാഗർ   (മരണെപട  മകൾ  സരളയെട  ഭർതാവ ) മകളെട ഭർതാവ 74

7 േരഖാ  സാഗർ   (മരണെപട  മകൾ  സരളയെട  മകൾ ) പൗതി 49

8 രശമി  സാഗർ   (മരണെപട  മകൾ  സരളയെട  മകൾ ) പൗതി 46

9 രതന  സാഗർ   (മരണെപട  മകൾ  സരളയെട മകൾ ) പൗതി 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന ജി  പിള ഭാര് 47

2 ശിൽപ  എസ മകള 22

3 ലക്മി  എസ മകള 19

30th November 2021Revenue Department14525
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:എ 3 - 13030 / 2021 21-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കഷപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ  ഖരിം  , കാപിൽേമക്

മറിയിൽ   കണങര   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഷപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഖദീജാബീവി , , കാപിൽേമക്  മറിയിൽ

കണങര  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കഷപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-03-2018 -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:എ 3 - 13046 / 2021 21-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   േചപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണ  എസ  , േചപാട കിഴകം

മറിയിൽ  ചിറേമൽ  വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിനം   മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചപാട വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ െക  േഗാമതി  , ,

േചപാട കിഴകം  മറിയിൽ  ചിറേമൽ  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േചപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2020 -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:എ 3 -13382 / 2021 25-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   േചപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ കമാർ  ഡി  , ടി  കിഴക്

 മറിയിൽ  അമലപാട്   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചപാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ബിനേമാൾ ,  ,  ടി   കിഴക്   മറിയിൽ

അമലപാട്  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േചപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

4 പാർവതി  എസ മകള 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജാ  ബീവി ഭാര് 68

2 റസീനാ  ബീവി മകള 52

3 ഷാഹിദ മകള 47

4 നിസാർ മകന 41

5 സഫിയത് മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക  േഗാമതി മാതാവ 76
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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:എ 3 - 13380 / 2021 28-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   വീയപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനിക  സി  പിള  , പായിപാട

്  മറിയിൽ  സിന നിവാസ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വീയപരം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െചലപൻ പിള  വി  എസ , , പായിപാട

മറിയിൽ  സിന നിവാസ  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വീയപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-04-2002 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

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:എ 3 - 13381 / 2021 28-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കണൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിദ്ാധരൻ  , ടി  െതക്  മറി

യിൽ  ഓമേശരിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആർ  റി  ഒ - യിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അരൺ  വിദ്ാധ

രൻ , ,  ടി   െതക്  മറിയിൽ  ഓമേശരിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കണൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2019  -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 ബിനേമാൾ ഭാര് 42

2 വിഷണ  എസ മകന 22

3 വിശാൽ  എസ മകന 11

4 െക  പി  രാധമ മാതാവ 74

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െചലപൻ  പിള  വി  എസ ഭരതാവ 78

2 സിന  സി മകള 45

3 സജിത്  സി മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത  ബി ഭാര് 51

2 അഖിൽ  വി മകന 27
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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 3 - 13378/  2021 28-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   െചറതന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസേദവൻ ആചാരി   ആനാരി

മറിയിൽ   അനഭവനം   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െചറതന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  പതകമാരി  ,  ആനാരി   മറിയിൽ

അനഭവനം  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െചറതന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-11-2019 -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. 

 
നമര:എ 3 - 13385 / 2021 01-11-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കരവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമനഭദൻ  , ടി  വടക്  മറിയിൽ

 ശരവണയിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   എൽ  എ  (എൻ  എച്  )  ൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീല

എസ , , ടി  വടക്  മറിയിൽ  ശരവണയിൽ  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കരവറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-2016  -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:എ 3 - 13384 / 2021 01-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതകമാരി ഭാര് 61

2 ഇനേലഖ  വി  പി മകള 37

3 ചിതേലഖ  വി മകള 33

4 അനപസാദ  വി മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല  എസ ഭാര് 60

2 ശരൺ  എസ മകന 32

3 വിഷണ  എസ മകന 26
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 കാരതികപളി താലകില   േചപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  വിമല  ,  എൻ   ഭരതപണികർ

,    കണിചനൂർ   മറിയിൽ   കളീയ  കാമഠം   വീടിൽ   എനിവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചപാട വിേലജില   പേരതരെട  മകന സജി  ബി , ,

കണിചനൂർ  മറിയിൽ  കളീയ കാമഠം   വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   േചപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ   04-09-2014 , 24 -07 -

2014  എനീ   തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം   പേരതരെട  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:എ 3 - 13686 / 2021 05-11-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   മതകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവരാജൻ  , മതകളം  വടക്

  മറിയിൽ   മീനേതരിൽ   കിഴകയിൽ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   എം   എ   സി   റി   േകസിെന

ആവശ്തിനം , മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മതകളം വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് വാവാചി ,  ,  മതകളം  വടക്  മറിയിൽ  മീനേതരിൽ  കിഴകയിൽ  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

മതകളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജി ബി മകന 49

2 സജി  ബി മകന 47

3 റാണി  ബി മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വാവാചി ഭാര് 48
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