
 

 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/



 
Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4-13264/21 03-12-2021
 
  അമലപഴ താലകില   പാതിരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാംകമാര വി.പി  വളപില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പാതിരപളി വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ െപാനന വി െക, വളപില, േബാധിപിച അേപക   പാതിരപളി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A4-11547/21 28-12-2021
 
 അമലപഴ താലകില   അമലപഴ േനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കൗസല് പതവല (കഷ

ണ  കപ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അമലപഴ േനാരത് വിേലജില   പേരതയെട അനനിരവൻ  ധരണീനന, പതവല (കഷ കപ),

േബാധിപിച അേപക   അമലപഴ േനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-01-2010 -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 ൈലല മാതാവ 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈഭമി(സേഹാദര ഭാര്) സേഹാദരി 75

2 ധരണീനന(സേഹാദര പതന) മകന 57

3 ഓമന( സേഹാദര പതി) മകള 51

4 സമ( പേരതനായ സേഹാദര പതന ദാസിെന ഭാര് മകെന ഭാര് 48

5 സാനാ ദാസ( പേരതനായ സേഹാദര പതന ദാസിെന പതി)പൗതി 24

6 സഞയ ദാസ(പേരതനായ സേഹാദര പതന ദാസിെന
പതന

പൗതൻ 22

7 അനിത( പേരതനായ സേഹാദര പതന ധനപാലെന ഭാര്) മകെന ഭാര് 49

8 അഖിലേമാന( പേരതനായ സേഹാദര പതന ധനപാലെന
മകന)

പൗതൻ 27
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9 ധന്േമാള ( പേരതനായ സേഹാദര പതന ധനപാലെന
മകള)

പൗതി 31
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4-1000(A)/2022 08-02-2022
 
 അമലപഴ താലകില   പനപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.തങമ പനപ പേദശത് അഞനം

വീടില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനപ വിേലജില   പേരതയെട മകള മീന േമാഹന, അഞനം , േബാധിപിച അേപക   പനപ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    13-01-2021  -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:A4-1000/22 08-02-2022
 
 അമലപഴ താലകില   പനപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.ജി.രവീനന നായര പനപ പേദശത

്  അഞനം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനപ വിേലജില   പേരതനെറ മകള മീന േമാഹന, അഞനം , പനപ, േബാധിപിച അേപക

പനപ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-12-2018  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മീന േമാഹന മകള 57

2 േലഖ സേരഷ  ബാബ നായര മകള 59

3 അനിലകമാര ആര മകന 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മീന േമാഹന മകള 57

2 േലഖ സേരഷ  ബാബ നായര മകള 59

3 അനില കമാര ആര മകന 55
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4-15358/21 08-02-2022
 
 അമലപഴ താലകില   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറാസമ ആനണി വല്ാറ

വീടില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില   പേരതയെട മകന ബിജ ആനണി , വല്ാറ ഹൗസ, േബാധിപിച

അേപക   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-03-2021 -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:9683/21 24-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   പനപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഐ ആദംകടി,  മാകിയിൽ എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനപ വിേലജില

 പേരതനെറ ഭാര്  നബീസആദംകടി,   മാകിയിൽ , േബാധിപിച അേപക   പനപ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    31-01-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലിലികടി േജാരജ് മകള 69

2 േമരി ആനണി മകള 67

3 േജാസഫ ആനണി മകന 66

4 േജാണസി ആനണി മകന 62

5 ലിസമ ആനണി മകള 60

6 ബിജ ആനണി മകന 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നബീസആദംകടി ഭാര് 70

2 സമയ ഹസൻ മകള 53

3 ഷാനവാസ മകന 51

4 ഷമീല മകള 49

5 സഈദ മകന 47
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നമര:324/22 18-02-2022
 
 അമലപഴ താലകില   ആലപഴെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസവ്ർ ബാബ പളികതയി

ൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആലപഴെവസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകള  ബിനിത േജാസ, പളികതയിൽ , േബാധിപിച അേപക   ആലപഴെവസ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    08-07-2015  -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:324A/22 18-02-2022
 
 അമലപഴ താലകില   ആലപഴെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലിസമ ബാബ  പളികതയി

ൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആലപഴെവസ് വിേലജില   പേരതയെട മകള ബിനിത േജാസ, പളികതയിൽ, േബാധിപിച അേപക   ആലപഴെവസ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-06-1993  -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. 

 

6 സാജിത മകള 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  ബബിത േജാൺ പടയാടി മകള 49

2 ബിേജഷ ബാബ ഈേരേശരിൽ മകന 47

3 ബിനിത േജാസ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബബിത േജാൺ പടയാടി മകള 49

2 ബിേജഷ ബാബ ഈേരേശരിൽ മകന 47

3 ബിനിത േജാസ മകള 45
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ F4˛11195/2021. 2022 P\phcn 24.

7˛12˛2021˛se tIcf Kk‰v \º¿ 48- (hm-eyw˛X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq

hn`m-KØn¬ 15444-˛mw \º¿ t]Pn¬ F4-˛11195/2021-˛mw \ºcmbn {]kn≤s∏SpØnb ]c-ky-Øn¬

{Ia \º¿ 1. ‘‘Im©\, Fw. ]n. ˛ aIfpsS `¿Ømhv’’ F∂Xv ‘‘Im©\, Fw. ]n. ˛ `mcy’’
F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-XmWv.

(2)

\º¿ F4˛11205/2021. 2021 P\phcn 24.

16˛11˛2021˛se tIcf Kk‰v \º¿ 45- (hm-eyw˛X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm v̂ em‚ v dh\yq

hn`m-KØn¬ 12129-˛mw \º¿ t]Pn¬ F4-˛11205/2021-˛mw \ºcmbn {]kn≤oIcn® ]c-ky-Øn¬

acWs∏´bmfpsS t]cv ‘‘sI. kn. `mkptc{µ≥, AºmSn hoSv’’ F∂v tN¿Øv ]ckyw XncpØn

hmbn-t°-≠-XmWv.

(3)

\º¿ F4˛10998/2021. 2022 P\phcn 24.

16˛11˛2021˛se tIcf Kk‰v \º¿ 45 (hm-eyw˛X, ]m¿ v́ III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq

hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 12128-˛¬ F4-˛10998/2021-˛mw \ºcmbn {]kn≤s∏SpØnb ]c-ky-Øn¬

acWs∏´bmfpsS t]cv ‘‘tPmk^v h≈nIm´v hoSv, sX°\mcymSv’’ F∂v tN¿Øv ]ckyw XncpØn

hmbn-t°-≠-XmWv.

(4)

\º¿ F4˛10866/2021. 2022 P\phcn 24.

23˛11˛2021˛se tIcf Kk‰v \º¿ 46- (hm-eyw˛X, ]m¿ v́ III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq

hn`m-KØn¬ 13323-˛mw \º¿ t]Pn¬ F4-˛10866/2021-˛mw \ºcmbn {]kn≤s∏SpØnb ]c-ky-Øn¬

{Ia \º¿ 3 ‘‘BimN{µ≥, ]nXmhv’’ F∂p≈Xv ‘‘Bim N{µ≥, aIƒ’’ F∂v XncpØn

hmbn-t°-≠-XmWv.

(5)

\º¿ F4˛12055/2020. 2022 P\p-hcn 29.

30˛3˛2021˛se 13˛mw \º¿ tIcf Kk‰n¬ (hm-eyw- 10, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v

em‚ v dh\yq hn`m-K-Øn¬ {]kn-≤-s∏-Sp-Ønb ta¬\º¿ ]c-ky-Øn¬ ‘‘{Ia\º¿ 4 _nµp,

ac -W-s∏´ aI≥ jmPn -bpsS `mcy, hbkv 46’’  F∂-bmsf Hgn -hm°n ]ckyw XncpØn

hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
Aº-e-∏p-g. Xl-io¬Zm¿.
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ F4˛11195/2021. 2022 P\phcn 24.

7˛12˛2021˛se tIcf Kk‰v \º¿ 48- (hm-eyw˛X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq

hn`m-KØn¬ 15444-˛mw \º¿ t]Pn¬ F4-˛11195/2021-˛mw \ºcmbn {]kn≤s∏SpØnb ]c-ky-Øn¬

{Ia \º¿ 1. ‘‘Im©\, Fw. ]n. ˛ aIfpsS `¿Ømhv’’ F∂Xv ‘‘Im©\, Fw. ]n. ˛ `mcy’’
F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-XmWv.

(2)

\º¿ F4˛11205/2021. 2021 P\phcn 24.

16˛11˛2021˛se tIcf Kk‰v \º¿ 45- (hm-eyw˛X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm v̂ em‚ v dh\yq

hn`m-KØn¬ 12129-˛mw \º¿ t]Pn¬ F4-˛11205/2021-˛mw \ºcmbn {]kn≤oIcn® ]c-ky-Øn¬

acWs∏´bmfpsS t]cv ‘‘sI. kn. `mkptc{µ≥, AºmSn hoSv’’ F∂v tN¿Øv ]ckyw XncpØn

hmbn-t°-≠-XmWv.

(3)

\º¿ F4˛10998/2021. 2022 P\phcn 24.

16˛11˛2021˛se tIcf Kk‰v \º¿ 45 (hm-eyw˛X, ]m¿ v́ III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq

hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 12128-˛¬ F4-˛10998/2021-˛mw \ºcmbn {]kn≤s∏SpØnb ]c-ky-Øn¬

acWs∏´bmfpsS t]cv ‘‘tPmk^v h≈nIm´v hoSv, sX°\mcymSv’’ F∂v tN¿Øv ]ckyw XncpØn

hmbn-t°-≠-XmWv.

(4)

\º¿ F4˛10866/2021. 2022 P\phcn 24.

23˛11˛2021˛se tIcf Kk‰v \º¿ 46- (hm-eyw˛X, ]m¿ v́ III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq

hn`m-KØn¬ 13323-˛mw \º¿ t]Pn¬ F4-˛10866/2021-˛mw \ºcmbn {]kn≤s∏SpØnb ]c-ky-Øn¬

{Ia \º¿ 3 ‘‘BimN{µ≥, ]nXmhv’’ F∂p≈Xv ‘‘Bim N{µ≥, aIƒ’’ F∂v XncpØn

hmbn-t°-≠-XmWv.

(5)

\º¿ F4˛12055/2020. 2022 P\p-hcn 29.

30˛3˛2021˛se 13˛mw \º¿ tIcf Kk‰n¬ (hm-eyw- 10, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v

em‚ v dh\yq hn`m-K-Øn¬ {]kn-≤-s∏-Sp-Ønb ta¬\º¿ ]c-ky-Øn¬ ‘‘{Ia\º¿ 4 _nµp,

ac -W-s∏´ aI≥ jmPn -bpsS `mcy, hbkv 46’’  F∂-bmsf Hgn -hm°n ]ckyw XncpØn

hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
Aº-e-∏p-g. Xl-io¬Zm¿.

22nd February 2022Revenue Department6343
____________________________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2022


		2022-02-22T14:27:43+0530
	Salim A




