compose.kerala.gov.in
egazette.kerala.gov.in
printing.kerala.gov.in

Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 2012-09-05 with RNI
Reg No.KL/TV(N)/634/2021-2023

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE
ആധികാരികമായി ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY
െചാവ, 2022 െഫ്ബുവരി 22

Tuesday, 22nd February 2022
1197 കുംഭം 10

1943 ഫാൽഗുനം 3

10th Kumbham 1197

3rd Phalguna 1943

വാല്ം 11

നമര

Vol. XI

No.

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/

8

6729

Revenue Department

22nd February 2022

____________________________________________________________________________________________________________________________

Kannur District
Thaliparamba Taluk
NOTICE

11-02-2022

നമര:ജി1-1052/2022

തളിപറമ താലകില ശീകണപരം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ യേശാദ തമത്, തമത് വീടില
, െനടേങാം േദശം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി ശീകണപരം വിേലജില പേരതയെട മകന ബാലകഷന െക., , േബാധിപിച അേപക ശീകണപരം
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 07-06-2017 -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
1
2
3
4
5

േപര
നാരായണന ടി.
ലീല എ.പി.
ഓമന െക.
സജാത െക.
ബാലകഷന െക.

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകള
മകള
മകള
മകന

വയസ
64
54
51
52
47

11-02-2022

നമര:ജി1-730/2022

തളിപറമ താലകില തിമിരി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േഗാവിനന, തിമിരി േദശം എനയാളെട
അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി തിമിരി വിേലജില
പേരതനെറ മകന പവിതന എന., , േബാധിപിച അേപക തിമിരി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ
നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 13-01-1989 -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
1
2
3
4

േപര
േദവകി നായതര
പവിതന എന.
േപമരാജന എൻ.
മധസദനന എന.

നമര:ജി1-1051/2022

This is a digitally signed Gazette.
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന
മകന

വയസ
75
50
48
45

11-02-2022
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തളിപറമ താലകില ശീകണപരം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ൈമകിള െക.ടി., കറിപറിേചല
വീടില, കാഞിേലരി േദശം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ശീകണപരം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ഏലിയാമ ൈമകിള, , േബാധിപിച
അേപക ശീകണപരം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 27-05-2021 -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
1
2
3
4

േപര
ഏലിയാമ ൈമകിള
അഞന ൈമകിള
സിമി ൈമകിള
എബിന ൈമകിള
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള
മകന

വയസ
56
35
32
28
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Kannur District
Thaliparamba Taluk
NOTICE

08-11-2021

നമര:ജി1-15126/2021

തളിപറമ താലകില ശീകണപരം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രാഗിണി സി.എം., ഈറിേശരി കറ്ാട
് വീടില, ൈകതപം േദശം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി ശീകണപരം വിേലജില പേരതയെട മകന ജയേദവന സി.എം., , േബാധിപിച അേപക
ശീകണപരം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-09-2021 -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.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
ഇ.െക. നാരായണന
ജയേദവന സി.എം.
ജയപഭ സി.എം.
സവരണ സി.എം.

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭരതാവ
മകന
മകള
മകള

വയസ
68
35
34
32

27-11-2021

നമര:ജി1-7841/2020

തളിപറമ താലകില േമാറാഴ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഉണികഷന െക., കനില ഹൗസ,
കാനല േദശം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി േമാറാഴ വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് സിന െക., , േബാധിപിച അേപക േമാറാഴ വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 2303-2020 -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.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
സിന െക.
അനരാജ െക.
യദകഷന െക.
േരാഹിണി െക.

നമര:ജി1-1054/2022
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന
മാതാവ

വയസ
42
22
19
62

16-02-2022
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തളിപറമ താലകില െവളാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െപാകന, അരിങളയന വീടില,
തടികടവ േദശം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി െവളാട വിേലജില പേരതനെറ മകന ശീധരന, , േബാധിപിച അേപക െവളാട വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 1912-1985 -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
1
2
3
4
5
6
7
8

േപര
കല്ാണി
ശീധരന
െക. യേശാദ
ലകി പി.
പി. നളിനി
നളിനി (മരണെപട മകന ബാബവിെ നറ ഭാര്)
സേരഷ ബാബ (മരണെപട മകന ബാബവിെ നറ മകന)
സൗമ് െക.ബി. (മരണെപട മകന ബാബവിെ നറ മകള)

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള
മകള
മകള
മകെന ഭാര്
പൗതൻ
പൗതി

വയസ
86
65
56
54
52
63
40
36

16-02-2022

നമര:ജി1-111/2022

തളിപറമ താലകില െചങളായി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രേമശന പി.വി., പണരതം വീടില,
വളൈക േദശം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി െചങളായി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് രജനി പി., , േബാധിപിച അേപക െചങളായി വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 0712-2021 -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
1
2
3
4

േപര
രജനി പി.
കഷ പി.
ശിവാനി രേമഷ
രഗിണി പി.വി.

നമര:ജി1-1747/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള
മാതാവ

വയസ
47
18
10
81

17-02-2022

തളിപറമ താലകില എരേവശി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െബനിചന േതാമസ, മണകഴിയില
വീടില, എരേവശി േദശം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
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സർടിഫികറിനായി എരേവശി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ബീന േജാസഫ, , േബാധിപിച അേപക എരേവശി
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 09-12-2021 -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
1
2
3
4

േപര
ബീന േജാസഫ
അഖില െബനിചന
അഞ െബനിചന
േജാസഫ എം. െബനി

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള
മകന

വയസ
48
23
20
17

17-02-2022

നമര:ജി1-106/2022

തളിപറമ താലകില പരിയാരം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െകാമചി മായിന, ൈസനബ
മനസില, മകന് േദശം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി പരിയാരം വിേലജില പേരതനെറ മകള എം.എ. ൈഖറനിസ, , േബാധിപിച അേപക പരിയാരം
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 13-05-2005 -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
1
2
3
4
5
6
7

േപര
എം.എ. ൈസനബ
എം.എ. പാത
എം.എ. സൈലഖ
നബീസ
എം.എ. ൈഖറനിസ
എം.എ. മസഫ
എ.െക. െമായീന കടി
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള
മകള
മകള
മകന
മകന

വയസ
74
52
46
42
41
38
34
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Kannur District
Thaliparamba Taluk
NOTICE

30-01-2021

നമര:ജി1-1845/2021

തളിപറമ താലകില മയില വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ൈസനബ മലയില, മലയില വീടില,
െചറപഴശി േദശം എനയാളെട അവകാശികൾക് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി മയില വിേലജില പേരതയെട മകന മഹമദ എം., , േബാധിപിച അേപക മയില വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 1807-2014 -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.
കമ നമര
1
മഹമദ എം.
2
മസഫ എം.

േപര
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മകന
മകന

വയസ
52
45
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തിരുത്തല് പരസ്യം
നമ്പര് ജി1-15601/2021

(1)

16.02.2021

കമ്മീഷണറേ റ്റ് ഓഫ് ലാന്ഡ് വന്യു വിഭാഗത്തില് 04.01.2022 തീയിതിയിലെല ഗസറ്റ് നമ്പര് 1 ല് (വാല്യം
XI, പാര്ട്ട് III) റേപജ് നമ്പര് 952 ആയി പ്രസിദ്ധലെ6ടുത്തിയ ജി1-15601/2021 നമ്പര് പരസ്യത്തില് പറേരതലെന് റേപര്
ഹരിജയന്തന് നമ്പൂതിരി ഇ.പി. എന്നതിന് പകരം ഹരിജയന്തന് ഇ.പി. എന്ന് തിരുത്തി വായിറേ>ണ്ടതാണ് .
(2)
നമ്പര് ജി1-1738/2022

19.02.2021

കമ്മീഷണറേ റ്റ് ഓഫ് ലാന്ഡ് വന്യു വിഭാഗത്തില്
22.06.2021 തീയിതിയിലെല ഗസറ്റ് നമ്പര് 25 ല്
(വാല്യം X, പാര്ട്ട് III) റേപജ് നമ്പര് 4750 ആയി പ്രസിദ്ധലെ6ടുത്തിയ ജി1-7226/2021 നമ്പര് പരസ്യത്തില് നാലാം
നമ്പര് അവകാശിയുലെF പറേരതനുമായുള്ള ബന്ധം മരണലെ6ട്ട മകന് ഹീമിലെന് മകള് എന്നതിന് പകരം
മരണലെ6ട്ട മകന് ഹീമിലെന് മകന് എന്ന് തിരുത്തി വായിറേ>ണ്ടതാണ് .
(3)
നമ്പര് ജി1-16259/2021

21.02.2021

കമ്മീഷണറേ റ്റ് ഓഫ് ലാന്ഡ് വന്യു വിഭാഗത്തില്
18.01.2022 തീയിതിയിലെല ഗസറ്റ് നമ്പര് 3 ല്
(വാല്യം XI, പാര്ട്ട് III) റേപജ് നമ്പര് 2872 ആയി പ്രസിദ്ധലെ6ടുത്തിയ ജി1-16259/2021 നമ്പര് പരസ്യത്തില് ഒന്നാം
നമ്പര് അവകാശിയുലെF റേപര് എലിക്കുട്ടി റേOവസ്യ എന്നതിനു പകരം ഏലിക്കുട്ടി റേOവസ്യ എന്ന് തിരുത്തി
വായിറേ>ണ്ടതാണ് .
(4)
നമ്പര് ജി1-16275/2021

21.02.2021

കമ്മീഷണറേ റ്റ് ഓഫ് ലാന്ഡ് വന്യു വിഭാഗത്തില്
18.01.2022 തീയിതിയിലെല ഗസറ്റ് നമ്പര് 3 ല്
(വാല്യം XI, പാര്ട്ട് III) റേപജ് നമ്പര് 2871 ആയി പ്രസിദ്ധലെ6ടുത്തിയ ജി1-16275/2021 നമ്പര് പരസ്യത്തില്
പറേരതലെന് മരണത്തീയതി 08.01.2020 എന്നതിനു പകരം 28.05.2020 എന്നും അറേപക്ഷകന് പറേരതയുലെF മകള്
ലിറേജഷ് കുമാര് സി .ലെക. എന്നതിന് പകരം പറേരതയുലെF മകന് ലിറേജഷ് കുമാര് സി .ലെക. എന്നും തിരുത്തി
വായിറേ>ണ്ടതാണ് .
താലൂ>് ഓഫീസ് ,
തളി6 മ്പ

(ഒ6്)
തഹസില്Oാര്
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