
 

 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.
 51

െചാവ, 2021  ഡിസംബര  28

Tuesday, 28th December 2021

1197 ധനു 13

13th Dhanu 1197

1943 െപൗഷം 7

7th Pousha 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/



 
Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി4-18407/2021 20-12-2021
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില   കിഴവിലം-കനളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസീന, പേശാഭ

വിലാസം,  വലിയകന്,  കിഴവിലം  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   എല.ഐ.സിയിലം  മറ്  നിയമാനസത

ആവശ്ങളകം  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     കിഴവിലം-കനളർ വിേലജില

പേരതയെട മകള അഭിരാമി.  പി.എ, പേശാഭ വിലാസം, വലിയകന്, കിഴവിലം പി.ഒ,  േബാധിപിച അേപകയിനേമല

കിഴവിലം-കനളർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭരതാവം പിതാവം ജീവിചിരിപില. പേരതയെട മാതാവ

ജീവിചിരിപണ് അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം  േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപിച  കിഴവലം  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി4-18406/2021 20-12-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   കിളിമാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രമണി ഭായി. എസ.വി, തപസ്

,  മളയകലതകാവ  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിലം  മറ്  നിയമാനസത  ആവശ്ങളകം

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിളിമാനര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ശീധരന,

തപസ്, മളയകലതകാവ പി.ഒ േബാധിപിച അേപകയിനേമല   കിളിമാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-11-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

മാതാപിതാകള 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അരണ. എ.പി മകന 24

2 അഭിരാമി. പി.എ മകള 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീധരന ഭരതാവ 73

2 അഭിലാഷ. എസ.ആര മകന 37

28th December 2021Revenue Department18281
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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി4-12208/2021 10-09-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   പഴയകനേമൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീകമാർ െക  ൈവഷവം വീട

്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിലള  നിയമാനസത  ആവിശ്ങൾക്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പഴയകനേമൽ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനിത യ പി

, ൈവഷവം വീട , േബാധിപിച അേപക   പഴയകനേമൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ പിതാവ

ജീവിചിരിപണ്  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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പങജാകി മാതാവ 86

2 അനിത യ പി ഭാര് 42

3 അനന ശീകമാർ മകന 22

4 അനഘ ശീകമാർ മകള 19
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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി4-18266/2021 20-12-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   കീഴാറിങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനസി. എ, അനസി േകാേടജ

,  െപരംകളം  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   എം.എ.സി.റിയിലം  മറ്  നിയമാനസത  ആവശ്ങളകം

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീഴാറിങല വിേലജില   പേരതയെട പിതാവ അബദള

കബീര.  എം,  അനസി േകാേടജ, െപരംകളം പി.ഒ,  േബാധിപിച അേപകയിനേമല  കീഴാറിങല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-11-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരത അവിവാഹിതയായിരന 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:ബി4-18230/2021 20-12-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   വകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാമണി, ആദിയകവിളാകം, വക

ം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   സബ ടഷറിയിലം  മറ്  നിയമാനസത ആവശ്ങളകം  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വകം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ചനബാലന. ജി, ആദിയകവിളാകം, വകം,

േബാധിപിച അേപകയിനേമല   വകം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-09-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമാനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകള 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. 

 
നമര:ബി4-17913/2021 20-12-2021
 
 വരകല  താലകില   ഇടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവപസാദ, വടേകവലിയവിളാകം, കാപില

, കാപില പി.ഒ.  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിലം മറ് നിയമാനസത ആവശ്ങളകം ഹാജരാകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബദള കബീര. എം പിതാവ 58

2 റസീന ബീവി. എം മാതാവ 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനബാലന. ജി ഭരതാവ 78

2 ബിനി. സി മകള 46

28th December 2021Revenue Department18283
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവാരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റീന രാജന, രാധാ നിവാസ, കരവാരം പി.ഒ,

േബാധിപിച അേപകയിനേമല   കരവാരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-10-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമാനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള 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. 

 
നമര:ബി4-9059/2021 20-12-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   കിഴവിലം-കനളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേദവന, സഭേനഷ

നിലയം, മടപരം പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിലം മറ് നിയമാനസത ആവശ്ങളകം  ഹാജരാകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കിഴവിലം-കനളർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭന. എ, സഭേനഷ നിലയം,

മടപരം പി.ഒ, േബാധിപിച അേപകയിനേമല    കിഴവിലം-കനളർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-03-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള

ജീവിചിരിപില 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:ബി4-17340/2021 20-12-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   പഴയകനേമൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനന. െക, വസന ഭവന

,  ഊമണപളളികര,  കിളിമാനര  പി.ഒ.   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   എം.എ.സി.റിയിലം  മറ്  നിയമാനസത

ആവശ്ങളകം  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പഴയകനേമൽ വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് വസന.െക, വസന ഭവന, ഊമണപളളികര, കിളിമാനര പി.ഒ. , േബാധിപിച അേപകയിനേമല   പഴയകനേമൽ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമാനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റീന രാജന ഭാര് 53

2 ശിലപ. എസ മകള 27

3 ശിവപിയ. എസ മകള 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന. എ ഭാര് 59

2 സഭന. എസ.എസ മകള 38

3 സഭേനഷ. എസ.എസ മകന 37
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി. എസ മാതാവ 88

2 വസന. െക ഭാര് 71

3 കവിത. െക മകള 44

4 ദീപ. ആര മകള 43
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