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Kozhikode District
Thamarassery Taluk
NOTICE

25-01-2022

നമര:C2/9215/2021

താമരേശരി താലകില ശിവപരം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അബബകർ കാപികനമൽ വീട,
കണാടിെപായിൽ.പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി ശിവപരം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ശീമതി.റംല, പാറചാലിൽ വീട. ഇയാട.പി.ഒ, േബാധിപിച
അേപക ശിവപരം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 29-11-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മരണെപട 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
റംല
2
മഹമദ ഹാഷിർ.െക.െക

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന

വയസ
47
26

25-01-2022

നമര:C2/9179/2021

താമരേശരി താലകില ശിവപരം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശീമതി.െപരചി നീേറാറകനമൽ,
ഇയാട.പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി ശിവപരം വിേലജില പേരതയെട മകന എേരയി.എൻ.െക, നീേറാറകനമൽ, ഇയാട.പി.ഒ,
േബാധിപിച അേപക ശിവപരം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 11-10-2005 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മരണെപട 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
എേരയി.എൻ.െക

േപര

നമര:C2/9325/2021

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന

വയസ
72

25-01-2022

താമരേശരി താലകില കിനാല൪ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശീ.നാരായണകറപ് ,
S/o.Late.ചാതകടി കറപ് കളരിമീതൽ വീട, കിനാലർ.പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കിനാല൪ വിേലജില പേരതനെറ മകന ശീ.സത്ൻ,
കളരിമീതൽ വീട, കിനാലർ.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക കിനാല൪ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ
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നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-06-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മരണെപട 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
സത്വതി
2
പഷ
3
സത്ൻ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകള
മകന

വയസ
54
49
44

25-01-2022

നമര:C2/73/2022

താമരേശരി താലകില ശിവപരം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശീമതി.ശാന, W/o.Late.ബാലൻ
നായർ െപായിൽമീതൽ വീട.മങാട.പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ശിവപരം വിേലജില പേരതയെട മകന ബിേജഷ.പി.എം, െപായിൽമീതൽ
വീട.മങാട.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക ശിവപരം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-06-2009 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മരണെപട 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
ബിേജഷ.പി.എം

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന

വയസ
42

25-01-2022

നമര:C2/74/2022

താമരേശരി താലകില കിനാല൪ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അമദ േകായ കായെപായിൽ വീട,
കിനാലർ.പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി കിനാല൪ വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ശീമതി.ആമിന, കായെപായിൽ വീട, കിനാലർ.പി.ഒ,
േബാധിപിച അേപക കിനാല൪ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 29-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മരണെപട 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
ആമിന
സാജിദ
സാഹിദ
ൈഷമ
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വയസ
62
47
45
42
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25-01-2022

നമര:C2/31/2022

താമരേശരി താലകില നരികനി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശീ.േകശവൻ നായർ
ഒറപിലാെപായിൽ വീട, നരികനി.പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി നരികനി വിേലജില പേരതനെറ മകന ലനീഷ.ഒ.പി, ഒറപിലാെപായിൽ വീട,
നരികനി.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക നരികനി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മരണെപട 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
ലളിത.ഒ.പി
2
ലേഗഷ.ഒ.പി
3
ലനീഷ.ഒ.പി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന

വയസ
66
44
36

25-01-2022

നമര:C2/364/2022

താമരേശരി താലകില ശിവപരം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശീ.ദാേമാദര കറപ് ,
S/o.Late.കഞിരാമൻ നായർ കതപാറകൽ വീട, (പളിയൻ മാകൽ) കരമല.പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ
ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ശിവപരം വിേലജില പേരതനെറ മകന
രാജേഗാപാലൻ .െക.പി, കതപാറകൽ വീട, കരമല.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക ശിവപരം വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 13-05-2000 -ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
മരണപെബട 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
ദാകായണി അമ
നിർമല .െക.പി
രാജേഗാപാലൻ .െക.പി
ബാബ.െക.പി
അനിൽ കമാർ.െക.പി
ഷാജി.െക.പി

നമര:C3/9355/2021

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന
മകന
മകന
മകന

വയസ
86
63
60
58
54
50

27-01-2022

താമരേശരി താലകില െനലിെപായില വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േജാസ പഴയവീടിൽ വീട
, മറമാതി.പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
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സർടിഫികറിനായി െനലിെപായില വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് മിനി, പഴയവീടിൽ വീട, മറമാതി.പി.ഒ, േബാധിപിച
അേപക െനലിെപായില വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മരണെപട 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
മിനി
2
വിേവക.പി.േജാസ
3
ധീരജ.പി.േജാസ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന

വയസ
52
27
22

27-01-2022

നമര:C3/361/2022

താമരേശരി താലകില കടരഞി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശീമതി.ആമിന കിഴകൻ വീടിൽ
, കടരഞി എനയാളെട അവകാശികൾക് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
കടരഞി വിേലജില പേരതയെട മകന അബൽ റഷീദ, കിഴകൻ വീടിൽ, കടരഞി, േബാധിപിച അേപക കടരഞി
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 30-11-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര
മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മരണെപട 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
അബൽ റഷീദ
2
അബൽ ഷകർ
3
അബൽ ഗഫർ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകന
മകന

വയസ
53
45
37

27-01-2022

നമര:C3/337/2022

താമരേശരി താലകില കടതായ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശീ.രാമദാസൻ, S/o.Late.ദാേമാദര
ൻ നായർ കനമൽ വീട, കടതായി എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കടതായ വിേലജില പേരതനെറ സേഹാദരി ശീമതി.പതേലാചന, കനമൽ
വീട, കടതായി , േബാധിപിച അേപക കടതായ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മരണെപട 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

പതേലാചന
നിർമല
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തിരുത്തൽ പരസ്യം
സി.2-4994/2019

തീയതി-01/02/2022

30/07/2021 ലെ കേരള ഗസറ്റ് നമ്പർ-31 പാർട്ട് III ൽ കമ്മീഷണറേറ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് റവന്യു
വിഭാഗത്തിൽ പേജ് നമ്പർ 7000 ൽ ക്രമ നമ്പർ 7 ആയി പരസ്യപ്പെടുത്തിയ സി.2-4994/2019
പരസ്യത്തിൽ പരേതൻെറ മകൻ ജംഷിദ്.പി, പുല്ലാഞ്ഞോളി ഹൗസ് ,പന്നിക്കോട്ടൂർ ,
നരിക്കുനി എന്ന് തിരുത്തി വായിക്കേണ്ടതാണ്.
തഹസിൽദാർ
താമരശ്ശേരി
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തിരുത്തൽ പരസ്യം
സി.2-7448/2021

തീയതി-03/02/2022

16/11/2021 ലെ കേരള ഗസറ്റ് നമ്പർ-45,വാല്യം 10 ,പാർട്ട് III ൽ കമ്മീഷണറേറ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ്
റവന്യു വിഭാഗത്തിൽ പേജ് നമ്പർ 12793 ലായി പരസ്യപ്പെടുത്തിയ സി.2/7448/2021 നമ്പർ
പരസ്യത്തിൽ പരേതയുടെ മകളുടെ മകൻ സുന്ദരൻ.എ, അരിമ്പ്ര വീട്, ഉണ്ണികുളം.പി.ഒ എന്നും
കമലാക്ഷി

മകൾ

77 വയസ്സ് എന്നും തിരുത്തി വായിക്കേണ്ടതാണ്.

തഹസിൽദാർ
താമരശ്ശേരി
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