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തതി രു ത്തല് പരസസസ്യം
റഫഫ.ബതി3/10888/2021

തതീയ്യതതി

: 14 /02/2022

കകേരള ഗസറഫ നമ്പര് 02,തതീയതതി 11/01/2022,വവാലസസ്യം11,ഭവാഗസ്യംIII,കേമതീഷണകററഫ ഓഫഫ ലവാനഫ
റവനന്യു വതിഭവാഗത്തതില് കപജഫ 2076,2077 ല് പ്രസതിദതീകേരതിച്ച പരസസത്തതില് പകരതയുടടെ കപരഫ
‘സതി.കദവകേതിഅമ’ എനതഫ ‘സതി.കദവതി അമ’ എനഫ തതിരുത്തതി വവായതികകണതവാണഫ

തവാലൂകഫ ഓഫതീസഫ,ഇരതിടതി
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Kannur District
Iritty Taluk
NOTICE

11-02-2022

നമര:ബി3/1196/2022

ഇരിടി താലകില കല്ാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സനില.ബി.േഗാപാല കാമരത് വീട
എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
കല്ാട വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് രാധ.െക.ടി, കാമരത് വീട, േബാധിപിച അേപക കല്ാട വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 15-10-2021 -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.
കമ നമര
1
രാധ.െക.ടി
2
ആനന്.െക.ടി.നമ്ാര

േപര
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6010

KERALA GAZETTE

Part III

____________________________________________________________________________________________________________________________

Kannur District
Iritty Taluk
NOTICE

07-02-2022

നമര:ബി3/2695/2015

ഇരിടി താലകില െകാടിയര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അനീഷ.െക.വി െകാണാട്പറമില വീട
് എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
െകാടിയര വിേലജില പേരതനെറ മാതാവ എലസി, െകാണാട്പറമില വീട, േബാധിപിച അേപക െകാടിയര വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 2311-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം
അറിവായിരികന. പിതാവ 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
എലസി
2
അനിത.െക.വി
3
അഞ.െക.വി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മാതാവ
സേഹാദരി
സേഹാദരി

വയസ
54
28
27

07-02-2022

നമര:ബി3/1013/2022

ഇരിടി താലകില വയതര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രാഘവന.എ.വി എടാടന വീടില
എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
വയതര വിേലജില പേരതനെറ മകന സനില കമാര.െക.പി, എടാടന വീടില, േബാധിപിച അേപക വയതര വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 1007-2021 -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.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
െക.പി.സശീല
സനില കമാര.െക.പി
സജിത് കമാര.െക.പി
സേരഷ കമാര.െക.പി

നമര:ബി3/1014/2022
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മകള
മകന
മകന
മകന

വയസ
52
49
47
43
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ഇരിടി താലകില വയതര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േജാരജ് േജാസഫ മാേളകല വീട
എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
വയതര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ജിലസ ടീസ.െക.എം, മാേളകല വീട, േബാധിപിച അേപക വയതര വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 1409-2021 -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.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
ജിലസ ടീസ.െക.എം
േജായല േജാബ േജാസഫ
േജാബല േജാസഫ
ആന ടീസ േജാസഫ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന
മകള

വയസ
49
24
20
15

07-02-2022

നമര:ബി3/1081/2022

ഇരിടി താലകില കല്ാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അഷറഫ.പി.െക പാറകണി ഹൗസ
എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
കല്ാട വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ഖയറനീസ.െക.ടി, െക.ടി.ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക കല്ാട വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 31-05-2005 -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.
കമ നമര
1
നഫീസ.പി.െക
2
ഖയറനീസ.െക.ടി
3
മഹമദ ഇരഫാന.െക.ടി

േപര

നമര:ബി3/1012/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മാതാവ
ഭാര്
മകന

വയസ
71
43
18

07-02-2022

ഇരിടി താലകില പഴശി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െനലിക ശങരന താെഴപറമത് വീട
എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
പഴശി വിേലജില പേരതനെറ മകന ജേയഷ മാകറി, താെഴപറമത് വീട, േബാധിപിച അേപക പഴശി വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 1509-2013 -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
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2
3
4
5
6
7

േപര
എം.നാണി
എം.ശശി
എം.ജനാരദനന
എം.സത്ന
എം.ഡീജ
ജേയഷ മാകറി
എം.ഡയാന
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ഭാര്
മകന
മകന
മകന
മകള
മകന
മകള

വയസ
74
55
53
50
44
43
40
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Kannur District
Iritty Taluk
NOTICE

08-02-2022

നമര:ബി3/1142/2022

ഇരിടി താലകില േകാളാരി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അജയകമാര.എം കീരതി വീട എനയാളട
െ അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി േകാളാരി
വിേലജില പേരതനെറ മകള കീരതി അജയകമാര, കീരതി വീട, േബാധിപിച അേപക േകാളാരി വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-01-2022 -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.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
ചിനഅമ.എം
ലത.ടി
കീരതി അജയകമാര
ഗൗതം അജയകമാര
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മാതാവ
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
86
51
27
17
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Kannur District
Iritty Taluk
NOTICE

09-02-2022

നമര:ബി3/1158/2022

ഇരിടി താലകില കീഴര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രവീനപതന.ടി.പി യദപിയ വീട എനയാളെട
അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കീഴര വിേലജില
പേരതനെറ ഭാര് െക.പി.േശാഭന, യദപിയ വീട, േബാധിപിച അേപക കീഴര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 20-06-2020 -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
1
െക.പി.േശാഭന
2
അജയ.െക.ആര
3
ആശാറാണി.െക.ആര

േപര
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ഭാര്
മകന
മകള

വയസ
69
45
41
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