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Alappuzha District
Cherthala Taluk
NOTICE

15-02-2022

നമര:എഫ4-1541/2022

േചരതല താലകില തണീരമകംവടക് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അനകടി, വരഗീസ എ. റി.
കാടിതറചിറ വീട എനീയാളകളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി തണീരമകംവടക് വിേലജില പേരതരെട മകള എതമ, കാടിതറചിറ വീട, േബാധിപിച അേപക
തണീരമകംവടക് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാളകള യഥാകമം 28-09-2018, 17-2-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതരെട നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതരെട 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
1
േതസ്ാമ
2
േമരികടി
3
എതമ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകള
മകള

വയസ
63
58
46

15-02-2022

നമര:എഫ4-1471/2022

േചരതല താലകില തറവര െതക് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ചനപന ജി. കാരകല വീ
ട എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
തറവര െതക് വിേലജില പേരതനെറ സേഹാദരപതന സേരഷ ജി., കളതിലതറ വീട, േബാധിപിച അേപക തറവര
െതക് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 08-08-2002 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകള, ഭാര് 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
1
2
3
4
5
6

േപര
േഗാപിനാഥന
സമതി
രവീനന
പിനസി - മരണെപട സേഹാദരന കരണാകരെന മകള
പിയങ - മരണെപട സേഹാദരന കരണാകരെന മകള
പതയഷ - മരണെപട സേഹാദരന കരണാകരെന മകള
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
സേഹാദരൻ
സേഹാദരി
സേഹാദരൻ
-

വയസ
72
70
65
39
38
34

6345

Revenue Department

22nd February 2022

____________________________________________________________________________________________________________________________

Alappuzha District
Cherthala Taluk
NOTICE

15-02-2022

നമര:എഫ4-1570/2022

േചരതല താലകില െകാേകാതമംഗലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ദാേമാദരന
നികരതില വീടില എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െകാേകാതമംഗലം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് കാരത്ായനി,
നികരതില വീടില, േബാധിപിച അേപക െകാേകാതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-06-2006 -ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത 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.
കമ നമര
1
കാരത്ായനി
2
ൈഷനി
3
േഷരളി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള

വയസ
75
48
46

15-02-2022

നമര:എഫ4-1518/2022

േചരതല താലകില അരകറി വിേലജിലതാമസിചവരെവഅനരിചേപായധരമജനരാഗ വിഹാര എനയാളെട
അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി അരകറി
വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് േസാണിയ, രാഗ വിഹാര, േബാധിപിച അേപക അരകറി വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 11-01-2022 -ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത 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.
കമ നമര
1
േസാണിയ
2
ധനരാഗ
3
ഷരണരാഗ

േപര

നമര:എഫ4-1468/2022
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന

വയസ
50
30
21

15-02-2022
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േചരതല താലകില അരതങല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േജാസഫ പടാകളങര വീട
എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
അരതങല വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് േമരി േജാസഫ, പടാകളങര വീട, േബാധിപിച അേപക അരതങല വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 0201-2022 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത 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.
കമ നമര
1
േമരി േജാസഫ
2
െജസിേമാള പി. െജ.

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള

വയസ
64
45

15-02-2022

നമര:എഫ4-1572/2022

േചരതല താലകില ൈതകാടേശരി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വിശ്ംഭരന പതവലെവളി വീ
ട എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
ൈതകാടേശരി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് തങമണി, പതവലെവളി വീട, േബാധിപിച അേപക ൈതകാടേശരി
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 26-10-2009 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത 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.
കമ നമര
1
തങമണി
2
വിദ്

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള

വയസ
61
35

29-04-2021

നമര:എഫ4-1500/2022

േചരതല താലകില പാണാവളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പി. െജ. മാതയ പനേവലില വീ
ട എനയാളെട അവകാശികൾക് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
പാണാവളി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ലീലാമ, പനേവലില വീട, േബാധിപിച അേപക പാണാവളി വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 2904-2021 -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
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1
2
3

ലീലാമ
ലിബിന മാതയ (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില)
നിധിന മാതയ

ഭാര്
മകന
മകന

62
36
31

15-02-2022

നമര:എഫ4-1491/2022

േചരതല താലകില തറവര െതക് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പൗേലാസ മാതയ ആലംവരമത്
വീട എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
തറവര െതക് വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ഏലിയാമ, ആലംവരമത് വീട, േബാധിപിച അേപക തറവര െതക്
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 04-05-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത 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.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
ഏലിയാമ
സനിത എം.
ബിന മാതയസ
പിനസി മാതയസ
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വയസ
75
51
46
41
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തിരുത്തല് പരസ്യം
നമ്പര് : എഫ്4-6205/2021

16/2/2022

27/07/2021 ലെ കേരള ഗസറ്റ് നം 30 ല് (വാല്യം 10 പാര്ട്ട് III) കമ്മീഷണറേറ്റ്ഓഫ് ലാന്റ് റവന്യു വിഭാഗത്തില്
5622 പേജിലായി എഫ്4- 6205/2021 നമ്പരായിപ്രസിദ്ധീകരിച്ച പരസ്യത്തില് പരേതന്റെ പേര് സി. കെ. കുഞ് കുഞ്
എന്നതിനു പകരം സി. കെ. കുഞ്ഞുകുഞ്ഞ് എന്ന് തിരുത്തി വായിക്കേണ്ടതാണ്.
ചേര്ത്തല

ഒപ്പ്
തഹസില്ദാര്
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Alappuzha District
Cherthala Taluk
NOTICE

19-02-2022

നമര:എഫ4-13290/2021

േചരതല താലകില കതിയേതാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െഷരീഫാ, െസയമഹമദ
കണിചകാട് വീട എനീയാളകളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി കതിയേതാട വിേലജില പേരതരെട മകന െക. എസ. റഷീദ, റഷീദ മനസില, േബാധിപിച
അേപക കതിയേതാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകള യഥാകമം
10-05-2021, 13/09/2011 -ല മരണെപടതായം പേരതരെട
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതരെട 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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

േപര
ൈലല
സൈബദ
സീനത്
െക. എസ. ഷാജി
െക. എസ. റഷീദ
അരാഫത്- മരണമടഞ മകന നാസറിെന മകന
അംറാദ-മരണമടഞ മകന നാസറിെന മകന
െനസിയ-മരണമടഞ മകന നാസറിെന മകള
മഹമദ ൈറഹാന- മരണമടഞ മകന സാദിഖിെന മകന
(ൈമനര)
മഹമദ റിസ്ാന -മരണമടഞ മകന സാദിഖിെന മകന
(ൈമനര)
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മകള
മകള
മകള
മകന
മകന
പൗതൻ
പൗതൻ
പൗതി
പൗതൻ
പൗതൻ

വയസ
68
66
59
56
54
38
29
31
16
14
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തതിരുത്തല് പരസസസ
നമ്പര് F4-11576/2021

തതീയതതി :

21/02/2022

21/12/2021 ലലെ കകേരള ഗസററ്റ് നസ. 50 ല് (വവാലെസസ 10 പവാര്ടറ്റ് III)
കേമതീഷണകറേററ്റ് ഓഫറ്റ് ലെവാനറ്റ് റേവനന്യു വതിഭവാഗത്തതില് 17350 കപജതില് നമ്പര് F411576/2021 നമ്പരവായതി പ്രസതിദതീകേരതിച്ച പരസസത്തതിലലെ നവാലെവാമലത്ത അവകേവാശതി
കുരസച്ചന് ആനണതി എന്നയവാളുലടെ വയസറ്റ് 66 എന്നതതിനു പകേരസ 55 എന്നറ്റ്
തതിരുത്തതി വവായതികക്കേണ്ടതവാണറ്റ് .
കചേര്ത്തലെ

ഒപറ്റ്
തഹസതില്ദവാര്
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