
 

 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.
 43

െചാവ, 2021  നവംബര  02

Tuesday, 02th November 2021

1197 തുലാം 17

17th Thulam 1197

1943 കാരതികം 11

11th Karthika 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/



 
Malappuram District
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NOTICE

 
:ബി3-3605/2021 22-09-2021
 
 നിലബര താലകില   ആകമടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി വർകി  കിഴകരകാട് കമാറ പ

ി ഒ േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആകമടം വിേലജില   പേരതനെറ മകന േനാബിൾ േജാർജ് , , േബാധിപിച അേപക   ആകമടം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    29-06-2012  -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. 

 
:ബി3-11702021 22-09-2021
 
 നിലബര താലകില   അമരമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ കടി  എരഞികൽ വീട

കാരപറം പി ഒ എടകര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അമരമലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മറിയമ , , േബാധിപിച അേപക   അമരമലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-

08-2019  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനീസ േജാർജ് മകള 58

2 സാലി മകള 56

3 ൈഷനി േതാമസ മകള 53

4 ലിലികടി മകള 51

5 ഷാജി േജാർജ് മകന 48

6 േനാബിൾ േജാർജ് മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയമ ഭാര് 68

2 റഷീന മകള 42

3 റംലത് മകള 36

4 റഫീക േമാൾ മകള 39
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:ബി3-3517/2021 22-09-2021
 
 നിലബര താലകില   വണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാടി എം  മതായി ഹൗസ ശാനിനഗർ

വാണിയമലം പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വണര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങ , , േബാധിപിച അേപക   വണര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-01-2016 -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. 

 
:ബി 3-3515/2021 22-09-2021
 
  നിലബര താലകില   ആകമടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലാമണി   നമ്ാടൻ ഹൗസ

അകമാടം  എരഞിമങാട പി  ഒ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആകമടം വിേലജില   പേരതയെട മകന സേരഷ ബാബ , , േബാധിപിച അേപക

ആകമടം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2014  -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. 

 
:ബി3-3604/2021 22-09-2021
 
 നിലബര താലകില   വണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരൻ നായർ പി  മിനി നിലയം അമലപട

ി  വണർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വണര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീലാവതി എൻ , , േബാധിപിച അേപക   വണര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 25-

10-2019   -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

5 സൈബദ സേഹാദരി 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങ ഭാര് 58

2 ഉണികഷൻ മകന 32

3 ഉദയഭാന മകന 30

4 ഉജിഷ മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണൻ ഭരതാവ 73

2 സഭാഷിണി മകള 43

3 സേരഷ ബാബ മകന 41
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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. 

 
:ബി3-4318/2021 22-09-2021
 
 നിലബര താലകില   ആകമടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശികമാർ  പേനാണി മാണിയത്

ഹൗസ എരഞിമങാട പി ഒ നിലമർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആകമടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിജി എം , , േബാധിപിച അേപക

ആകമടം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-12-2020  -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. 

 
:ബി3-3513/2021 22-09-2021
 
 നിലബര താലകില   ആകമടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലി  േചർകനനൻ ഹൗസ അകമാടം

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആകമടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാജിത  എം പി ,  ,  േബാധിപിച അേപക   ആകമടം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-01-2021 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാവതി എൻ ഭാര് 73

2 കഷകമാർ എൻ മകന 53

3 സേരഷമാർ എൻ മകന 49

4 അനിൽകമാർ എൻ മകന 48

5 സൗദാമിനി എൻ മകള 46

6 ശങരനാരായണൻ എൻ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിജി എം ഭാര് 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാജിത എം പി ഭാര് 52

2 സിനാൻ സി െക മകന 33

3 സാമിയ മകള 30
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4 ഷാദിയ സി െക മകള 26

5 ഷഹല യാസിൻ സി െക മകള 21

02th November 2021Revenue Department10311
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി3-6943/ 2021 24-09-2021
 
 നിലബര താലകില   േപാരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതാട് വിജയകമാരി  മതാട് പാലേകാട

്  ചാതേങാടപറം പി  ഒ േപാരർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപാരര വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ എം സബഹണ്ൻ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-02-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരത  അവിവാഹിതയം  മാതാപിതാകൾ  മൻേപ

മരണെപടിടളതമാണ  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 ലീല സേഹാദരി 60

2  സബഹണ്ൻ സേഹാദരൻ 52
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