
 

 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.
 41

െചാവ, 2021  ഒകേടാബര  19

Tuesday, 19th October 2021

1197 തുലാം 3

3rd Thulam 1197

1943 ആശ്ിനം 27

27th Aswina 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

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി2 -28732/ 2021 25-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാനവാസ ഖാൻ എസ  ടി സി

4/ 894 SCNRA 105 മഹമദ മൻസിൽ കവടിയാർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫാതിമ ബാന , ടി

സി  4/  894 SCNRA 105 മഹമദ മൻസിൽ കവടിയാർ പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ബാന ഭാര് 47

2 അൽമ എസ മകള 25

3 അകബർ അലിഖാൻ എസ സേഹാദരൻ 45
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി6-17864/2021 09-09-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   ഉളിയാഴറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഉളിയാഴറ

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േബബി ,  േബാധിപിച അേപക   ഉളിയാഴറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-09-2000 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി2-24606/2021 07-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലളിത  കഷ നിവാസ പതൻ േറാഡ

്  തിരവനനപരം  േപട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതയെട മകന അേശാകൻ കഷൻകടി  േബാധിപിച അേപക

 േപട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-06-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി4-27552/2021 07-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി ഭാര് 53

2 രാഹൽ മകന 29

3 രാേജഷ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അേശാകൻ കഷൻകടി മകന 61

2 ലത ശങർ മകള 59

3 ഷകീല മകള 57

4 ലിത െക മകള 51

5 ജിജ വി മരണെപട മകൻ വിജയെൻറ മകള 30

6 സര് ആർ മരണെപട മകൻ വിജയെൻറ മകള 29
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 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതസ്ാമി എൻ ഇൻഡസിയൽ

എേസറ് പി ഒ പഴികന് നയ 49/1632 വിജയാ ഭവൻ TC 52/1442    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഉണികഷൻ എം

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ ചിതകമാരി മകള 50

2 ഉണികഷൻ എം മകന 48

3 കലാകമാരി എസ മകള 46

4 വിേജഷ വി മരണെപട മകൾ
വിജയകമാരിയെട

മകന 33

5 വിപിൻ വി മരണെപട മകൾ
വിജയകമാരിയെട

മകന 31
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി2-27422/ 2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനകമാരി ബി,  ഭഗവതി  ഭവൻ,

KNRA  207,  TC  93/  2608,  MKK  നായർ േറാഡ ,  േപട   പി  ഒ  ,  തിരവനനപരം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതയെട

മകന എൻ  ലാൽകമാർ ,  േബാധിപിച അേപക   േപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത എസ മകള 63

2 എൻ  ലാൽകമാർ മകന 61

3 പീത എൻ  എസ മകള 56

4 ശീജ എൻ  എസ മകള 55
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