
 

 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.
 51

െചാവ, 2021  ഡിസംബര  28

Tuesday, 28th December 2021

1197 ധനു 13

13th Dhanu 1197

1943 െപൗഷം 7

7th Pousha 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/



 
Kannur District
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NOTICE

 
നമര:ജി1-15835/21 16-12-2021
 
 തളിപറമ താലകില   കയരളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമന കയരവത്,   രസ

നിവാസ വീടില, കയരളം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കയരളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക.പി. പതാവതി, രസ നിവാസ, െകാവപാട, കയരളം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2021 -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. 

 
നമര:ജി1-16532/21 16-12-2021
 
 തളിപറമ താലകില   കറമാതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേഞരി മാവപാടി പാറകടി അമ

മ  മേഞരി  മാവപാടി  വീടില,  മയം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറമാതര വിേലജില   പേരതയെട മകന ശശിധരന എം.എം, മേഞരി മാവപാടി

ഹൗസ, വടകാേഞരി, മയം, േബാധിപിച അേപക   കറമാതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2002 -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:ജി1-16182/21 16-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതാവതി െക.പി. ഭാര് 76

2 പസീത െക. മകള 52

3 രാേജഷ കയരവത് മകന 47

4 അനീഷ െക. മകന 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി എം.എം മകള 64

2 ദാകായണി എം.എം മകള 61

3 ശശിധരന എം.എം. മകന 57

28th December 2021Revenue Department18909
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 തളിപറമ താലകില   േചേലരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബബ െക., കവേതാടന വീടില, വളവില

  േചേലരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    േചേലരി  വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  ശീജ  പി.,  കവേതാടന ഹൗസ,  വളവില േചേലരി,

പി.ഒ.േചേലരി,  േബാധിപിച അേപക   േചേലരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2021 -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. 

 
നമര:ജി1-15697/21 21-12-2021
 
 തളിപറമ താലകില   എരേവശി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ േജാരജ്, കിഴേകപറത്

വീടില, അരീകാമല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരേവശി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാരജ് ബി കിഴേകപറം, കിഴേകപറം, വലിയ അരീകമല,

എരേവശി,  േബാധിപിച അേപക   എരേവശി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-10-2021 -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. 

 
നമര:ജി1-15599/21 21-12-2021
 
 തളിപറമ താലകില   മലപടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവന പി.പി. കാരകണി വീടില,

മലപടം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മലപടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഓമന െക., കാരകണി ഹൗസ, െകാളന, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-02-2021  -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 ശീജ പി. ഭാര് 46

2 േവദിക ബാബ െക. മകള 3

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാരജ് ബി. കിഴേകപറം മകന 23

2 ലിയ കിഴേകപറം മകള 19

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:ജി1-15577/21 21-12-2021
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനബ െകാഴകല,  ഫാതിമ

മനസില വീടില, ഏഴാംൈമല,തളിപറമ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തളിപറമ് വിേലജില   പേരതയെട മകന അനസ ഹംസ മൗലവി, പാേതാടം,

തഛംബരം,  േബാധിപിച അേപക   തളിപറമ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-02-2012 -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:ജി1-16178/21 21-12-2021
 
 തളിപറമ താലകില   കേവരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ.പി.െക. ദാേമാദരന നമ്ാര, അനന്

വീടില,  കേവരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കേവരി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  പി.െക.  പസനകമാരി  ദാേമാദരന,  അനന്,  കേവരി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2021 -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. 

1 ഓമന െക. ഭാര് 62

2 െക. ലീന മകള 44

3 രേപഷ െക. മകന 41

4 രതീഷ െക. മകന 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബള െകാഴികല മകന 53

2 ഫാതിമ അഹമദ സഈദ മകള 50

3 മഹമദ ബഷീര മകന 47

4 ഹനത് അഹമദ സിദിഖ മകള 45

5 ഹഫ സത് െക. മകള 45

6 മഹമദ അനവര െക.പി. മകന 42

7 ഖദീജ മഹമദ ഷാഫി മകള 41

8 നഫീസതല മിസ രിയ െക. മകള 37

9 അനസ ഹംസ മൗലവി മകന 35

10 ബഷറ െക. മകള 33

11 ഉൈവസ െക. മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:ജി1-15346/21 21-12-2021
 
 തളിപറമ താലകില   തളിപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മലയില നാരായണന,  സിന സാഗര

  വീടില,  കുറിേകാല  പി.ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തളിപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിജ േമാഹന എം., സിനസാഗര,

കരീപറമ, ഏഴാംൈമല, േബാധിപിച അേപക   തളിപറമ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-02-2020  -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. 

 
നമര:ജി1-15653/21 21-12-2021
 
  തളിപറമ താലകില   ഇരികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാബിറ െക., കീതടത് വീടില,

വയകാംേകാട, ഇരികര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇരികര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ എന.വി. ഹാഷിം, കീതടത് ഹൗസ, വയകാംേകാട,

ഇരികര, േബാധിപിച അേപക   ഇരികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-08-2021  -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:ജി1-15650/21 21-12-2021
 

1 പി.െക. പസനകമാരി ദാേമാദരന ഭാര് 69

2 സന് പതേശരി കഞം വീടില മകള 45

3 ദീപി േവണേഗാപാലന മകള 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക.എം. വാസനി ഭാര് 71

2 ഹരീനനാഥ മലയില മകന 54

3 അജയകമാര മലയില മകന 51

4 ബിജേമാഹന എം. മകന 48

5 സീന രാേജഷ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എന.വി. ഹാഷിം ഭരതാവ 57

2 ആഷിഫ െക. മകള 27

3 മഹമദ െഷരീഫ െക. മകന 24

4 നസീഫ െക. മകള 21
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 തളിപറമ താലകില   കറമാതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള പി.പി., തയില ഹൗസ വീടില

,  കറമാതര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറമാതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബള റഷീദ തയില, തയില ഹൗസ, കറമാതര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-2021 -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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അലീമ ടി. ഭാര് 54

2 അബള റഷീദ തയില മകന 39

3 ഷഫീഖ ടി. മകന 35

4 ഇസയില ടി. മകന 30
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Kannur District

 
Thaliparamba Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-15334/2021 30-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില   കറ്ാടര അംശം പഴശി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസ െക, കരവാരകൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള ബീന പി പി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2016  -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ1-15335/2021 30-11-2021
 
 തളിപറമ താലകില   കറ്ാടര അംശം  കറ്ാടര േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ എ, നികേനാ

ൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മകന ശ്ാംകഷ  എൻ വി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-2021 -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 േദവി പി പി ഭാര് 64

2 പദീപൻ പി പി മകന 43

3 േരഖ പി പി മകള 42

4 ദീപ പി പി മകള 39

5 ബീന പി പി മകള 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മിനി എൻ വി ഭാര് 41

2 ശ്ാംകഷ  എൻ വി മകന 20

3 സഞയ കഷ എൻ വി മകന 18
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