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NOTICE

 
നമര:ബി3/712/2022 31-01-2022
 
  ഇരിടി  താലകില   ചാവേശരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹാഷിം.പി.െക ഹാഷിക മനസില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ചാവേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകള സഫറീന.െക.എന, ഹാഷിക മനസില, േബാധിപിച അേപക   ചാവേശരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    13-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാവ ജീവിചിരിപണ് 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:ബി3/713/2022 31-01-2022
 
 ഇരിടി താലകില   െകാടിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി കടിയാട് തയില കടിയാടതയില വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െകാടിയര വിേലജില   പേരതയെട മകള മറിയകടി,  പതകാട െവടി,  േബാധിപിച അേപക   െകാടിയര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-

06-1998  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  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. 

 
നമര:ബി3/714/2022 31-01-2022
 
 ഇരിടി താലകില   െകാടിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി വരകി നമടാകം വീട എനയാളെട

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷാഹിദ.െക.എന ഭാര് 43

2 സഫറീന.െക.എന മകള 24

3 ഷബാന.െക.എന മകള 22

4 മഹമദ ഹാഷിക.െക.എന മകന 20

5 മറിയടി.പി.െക മാതാവ 70

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മറിയകടി മകള 76
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 അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടിയര

വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ വരകി.വി, നമടാകം വീട, േബാധിപിച അേപക   െകാടിയര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2013 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

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. 

 
നമര:ബി3/715/2022 31-01-2022
 
  ഇരിടി  താലകില   ആറളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസഫ െപായിലന െപായിലന വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആറളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഹറ ചാേതാത്, ചാേതാത് വീട, േബാധിപിച അേപക   ആറളം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-

04-2009 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  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. 

 
നമര:ബി3/730/2022 31-01-2022
 
 ഇരിടി താലകില   വിളമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനണി.എം.ഡി മംഗലത് കേരാട് വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വിളമന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി, മംഗലത് കേരാട് വീട, േബാധിപിച അേപക   വിളമന വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-10-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം

ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വരകി.വി ഭരതാവ 83

2 േജാരജ് മകന 61

3 െസബാസ്ന.എന.വി മകന 57

4 െഡാമിനിക മകന 56

5 േജാസഫ.എന.വി മകന 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഹറ ചാേതാത് ഭാര് 55

2 സമീന.സി മകള 36

3 മിഖദാര.സി മകന 34

4 മിസഹബ.സി മകന 28
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േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3/731/2022 31-01-2022
 
 ഇരിടി താലകില   പഴശി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണേഗാപാലന.പി.െക സൗപരണിക വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പഴശി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലതിക.എം, സൗപരണിക വീട, േബാധിപിച അേപക   പഴശി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-12-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

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. 

 
നമര:ബി3/732/2022 31-01-2022
 
  ഇരിടി  താലകില    വിളമന  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കറ്ാടന  നാരായണന നമ്ാര

ൈകതകരിയില വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിളമന വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിേനാദകമാര.വി,  ൈകതകരിയില വീട,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-1992  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി ഭാര് 66

2 അഭിലാഷ ആനണി മകന 44

3 േരഖ.എം.എ മകള 43

4 നിേകാളാസ.എം.എ മകന 39

5 രമ്.എം.എ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലതിക.െക.എം ഭാര് 59

2 വിേവകാനന്.പി.െക മകന 40

3 രാഹല.പി.െക മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െവളവ ഗംഗാധരന മകന 71

2 െവളവ നാരായണന രാജന മകന 66

3 വിേനാദ കമാര.വി മകന 60
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നമര:ബി3/733/2021 31-01-2022
 
  ഇരിടി  താലകില   വിളമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവി@േദവകി  ൈകതകരിയില വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വിളമന വിേലജില   പേരതയെട മകന വിേനാദകമാര.വി, ൈകതകരിയില വീട, േബാധിപിച അേപക   വിളമന വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-

05-2012  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  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. 

 

4 അഷീദ കമാര െവളവ പൗതൻ 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െവളവ ഗംഗാധരന മകന 71

2 െവളവ നാരായണന രാജന മകന 66

3 വിേനാദ കമാര.വി മകന 60

4 അഷീദ കമാര െവളവ പൗതൻ 48
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NOTICE

 
നമര:ബി3/734/2022 31-01-2022
 
 ഇരിടി താലകില   വിളമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനന എന.എം ഞാലിയമാകില വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വിളമന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത.പി.െക, ഞാലിയമാകില വീട, േബാധിപിച അേപക   വിളമന വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-12-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

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. 

 
നമര:ബി3/755/2022 31-01-2022
 
 ഇരിടി താലകില   കല്ാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.വി.ദാേമാദരന കനമല വീട എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കല്ാട വിേലജില

പേരതനെറ മകള ബിന.ഡി, ൈതവളപില വീട, േബാധിപിച അേപക   കല്ാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2017 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള

ജീവിചിരിപില 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. 

 
നമര:ബി3/757/2022 31-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീത.പി.െക ഭാര് 51

2 സരജ.എന.എ മകന 27

3 സരഭി.എന.എ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഓമനകടിഅമ.െക.ആര ഭാര് 72

2 ബിന.ഡി മകള 47

3 ഇന.ഡി മകള 44

4 ബിപിന.ഡി.നായര മകന 37

08th February 2022Revenue Department5303
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 ഇരിടി താലകില   േകാളാരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരന.ടി ടി.സി.ഹൗസ എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േകാളാരി

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചനിക.ടി, ടി.സി.ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   േകാളാരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

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. 

 
നമര:ബി3/754/2022 31-01-2022
 
  ഇരിടി  താലകില   കല്ാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേളാറ നാരായണി  അേളാറ വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കല്ാട വിേലജില   പേരതയെട മകന തമാന. എ, അേളാറ വീട, േബാധിപിച അേപക   കല്ാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-10-2012 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

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. 

 
നമര:ബി3/753/2022 31-01-2022
 
 ഇരിടി താലകില   കല്ാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.സി.കട്പ നമ്ാര ചേനാത് വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കല്ാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന തമാന. എ, അേളാറ വീട, േബാധിപിച അേപക   കല്ാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-1989 -ല

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനിക.ടി ഭാര് 55

2 റിയ.ടി മകള 32

3 റിേനായ.ടി മകന 31

4 റിേജായ.ടി മകന 31

5 റിേഷായ.ടി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തമാന.എ മകന 66

2 ഭാസരന.എ മകന 64

3 ശാന.എ മകള 58

4 സീത.എ മകള 56

5 നിരമല.എ.െക മകള 54

6 രാജന.എ മകന 49
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മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തമാന.എ മകന 66

2 ഭാസരന.എ മകന 64

3 ശാന.എ മകള 58

4 സീത.എ മകള 56

5 നിരമല.എ.െക മകള 54

6 രാജന.എ മകന 49
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റഫഫ.ബബ3/10591/2021                                                                   

                                                                                                  തതീയ്യതബ : 02 /02/2022        

                                     തബരുത്തല് പരസസസ്യം  

        കകേരള ഗസറഫ നമ്പര് 51,തതീയതബ 28/12/2021,വവാലസസ്യം10,ഭവാഗസ്യംIII,കേമതീഷണകററഫ ഓഫഫ ലവാനഫ
റവനന്യു  വബഭവാഗത്തബല് കപജഫ  19023,19024 ല് പ്രസബദതീകേരബച്ച പരസസത്തബല് പകരതനന  6ാവാമനത്ത
അവകേവാശബയനട കപരഫ നകേ‘ .ഗതീത  എനതഫ നകേ’ ‘ .പ്രതീത  എനഫ  തബരുത്തബ വവായബകകണതവാണഫ ’

                                                                                                               (ഒപഫ)

തവാലൂകഫ ഓഫതീസഫ,ഇരബടബ                                                                      തഹസബല്ദവാര്
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Kannur District

 
Iritty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3/942/2022 03-02-2022
 
 ഇരിടി താലകില   പടിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമണി.ആര രയേരാത് വീട എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടിയര വിേലജില

 പേരതയെട മകള തനജ.ആര,  വാേയാറ  വീട,  േബാധിപിച  അേപക   പടിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-10-2004  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

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. 

 
നമര:ബി3/934/2022 03-02-2022
 
 ഇരിടി താലകില   േകാളാരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യേശാദ.എം േകളേമത് വീട എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാളാരി

വിേലജില   പേരതയെട മകള അഖിന.എം, േകളേമത് വീട,  േബാധിപിച അേപക   േകാളാരി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2003 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാവ ജീവിചിരിപണ് 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. 

 
നമര:ബി3/933/2022 03-02-2022
 
 ഇരിടി താലകില   േകാളാരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി.എന കനകരാജന ലകി നിവാസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഗാപിനാഥന ഭരതാവ 74

2 തനജ.ആര മകള 30

3 അനശീ.ആര മകള 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അഖിന.എം മകള 24

2 അബിന.എം മകള 22
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േകാളാരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലകി.ബി.വി, ലകി നിവാസ, േബാധിപിച അേപക   േകാളാരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-10-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

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. 

 
നമര:ബി3/931/2022 03-02-2022
 
 ഇരിടി താലകില   െവളരവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമന രാമകഷന മണകാടന വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െവളരവളി വിേലജില   പേരതയെട മകന മണികണന.എം.ആര, മണകാടന വീട, േബാധിപിച അേപക   െവളരവളി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    06-11-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
നമര:ബി3/930/2022 03-02-2022
 
 ഇരിടി താലകില   െവളരവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമകഷന എം.വി മണകാടന വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െവളരവളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മണികണന.എം.ആര, മണകാടന വീട, േബാധിപിച അേപക   െവളരവളി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-09-2007  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലകി.ബി.വി ഭാര് 55

2 രമ് രാജന മകള 36

3 രാഹലരാജ.വി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മണികണന.എം.ആര മകന 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മണികണന.എം.ആര മകന 33
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നമര:ബി3/929/2021 03-02-2022
 
 ഇരിടി താലകില   വയതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജയിംസ.െക.െജ കിഴേകതയില വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വയതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഗസമ െജയിംസ, കിഴേകതയില വീട, േബാധിപിച അേപക   വയതര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

11-2018  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  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. 

 
നമര:ബി3/928/2022 03-02-2022
 
 ഇരിടി താലകില   നച്ാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.െക.േതാമസ മണിമലതറപില വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നച്ാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഡിേവക േതാമസ, മണിമലതറപില വീട, േബാധിപിച അേപക   നച്ാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-

11-2009  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   മാതാവജീവിചിരിപണ്  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:ബി3/927/2022 03-02-2022
 
 ഇരിടി താലകില   നച്ാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേഹശന.ഒ െകാചയത് വീട എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നച്ാട വിേലജില

 പേരതനെറ ഭാര് ആനനവലി,  െകാചയത് വീട,  േബാധിപിച അേപക   നച്ാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-11-2021  -ല

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഗസമ െജയിംസ ഭാര് 64

2 സാജ െജയിംസ മകന 45

3 ൈസജ െജയിംസ മകന 40

4 സിേജാ െജയിംസ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി േതാമസ ഭാര് 57

2 ഡീേഗാ േതാമസ മകന 30

3 േഡാണ േതാമസ മകള 28

4 ഡിേവക േതാമസ മകന 26
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മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

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. 

 
നമര:ബി3/932/2022 03-02-2022
 
  ഇരിടി  താലകില   േകാളാരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വലിയപറമില ജാന നരികഴി വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാളാരി വിേലജില   പേരതയെട മകന വലിയപറമില രാജന, വലിയപറമില വീട, േബാധിപിച അേപക   േകാളാരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    04-09-2012  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആനനവലി ഭാര് 63

2 രാേജഷ.െക.എം മകന 42

3 സ്പ.െക.എം മകള 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വലിയപറമില രാജന മകന 60
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