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NOTIFICATION 
UNDER SECTION 9(2) OF THE KERALA SURVEY AND BOUNDARIES ACT, 1961

Ref.612/2021/D1                                                           

      The subjoined statement is an extract from the Survey Field register giving

particulars of lands registered and surveyed in the name of  concerned. Appeal if

any, against the survey should be presented with in three months from the date of

publication of this notice to the Office – in-Charge of the survey, whose quarters are

at Iritty

       Field maps may be obtained an application and payment of the fee prescribed

from time to time

Name of  Transfer  : Sub Division of  Escheat Land.
Award No :  DCKNR/644/17/L4 dated 05/03/2020.

                                                          SCHEDULE

District ; Kannur                                                                         Village  : Kalliad
Taluk    : Iritty                                                                             Desom  :  Kalliad

                               (As per Revenue Accounts as per Surveyed)

As per Revenue Records As now surveyed

Remarks
Survey 
Field No.

Sub 
Division 
No.

Area in 
Hectares

Survey 
Field 
No.

Sub 
Division 
No.

Area in 
Hectares

1 2 3 4 5 7
46 4 534.0900 46 4 432.1825 Patta land.

46 4 46 5 0.4264 Puramboke

46 4 46 6 0.2039 ,,

46 4 46 7 0.2727 Patta land.

46 4 46 8 1.3539

Puramboke46 4 46 9 0.5924

46 4 46 10 0.1965

46 4 46 11 5.3588 Patta land.

46 4 46 12 0.0405

Puramboke46 4 46 13 0.0405

46 4 46 14 0.1214
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46 4 46 15 0.0122 Patta land.

46 4 46 16 0.3834 Puramboke

46 4 46 17 0.4047 Patta land.

46 4 46 18 0.6807

Puramboke

46 4 46 19 13.2926

46 4 46 20 0.7285

46 4 46 21 0.3198

46 4 46 22 0.9404

46 4 46 23 0.6153
Patta land.

46 4 46 24 0.2835

46 4 46 25 0.0405 Puramboke

46 4 46 26 0.4555
Patta land.

46 4 46 27 0.2430

46 4 46 28 0.1215 Puramboke

46 4 46 29 0.2835 Patta land.

46 4 46 30 0.0405 Puramboke

46 4 46 31 0.0405 Patta land.

46 4 46 32 0.0405 Puramboke

46 4 46 33 0.3240 Patta land.

46 4 46 34 0.0405 Puramboke

46 4 46 35 0.0634 Patta land.

46 4 46 36 0.5345 Puramboke

46 4 46 37 0.1215
Patta land.

46 4 46 38 0.5265

46 4 46 39 0.0405

Puramboke

46 4 46 40 0.0405

46 4 46 41 0.0405

46 4 46 42 0.1895

46 4 46 43 0.1561

46 4 46 44 0.4047 Patta land.
46 4 46 45 0.0601

Puramboke46 4 46 46 0.2261
46 4 46 47 1.3760
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46 4 46 48 0.0072

Puramboke

46 4 46 49 0.0486

46 4 46 50 0.0849

46 4 46 51 0.5146

46 4 46 52 0.0319

46 4 46 53 1.2793

46 4 46 54 0.2024 Patta land.

46 4 46 55 0.6070
Puramboke

46 4 46 56 4.1344

46 4 46 57 0.2918

Patta land.46 4 46 58 0.0202

46 4 46 59 0.1214

46 4 46 60 0.1272

Puramboke
46 4 46 61 0.5935

46 4 46 62 1.4165

46 4 46 63 0.2023

46 4 46 64 8.9076 Patta land.

46 4 46 65 0.0940

Puramboke

46 4 46 66 0.0691

46 4 46 67 0.0284

46 4 46 68 0.0889

46 4 46 69 6.9474

46 4 46 70 0.4047 Patta land.

46 4 46 71 0.4047
Puramboke

46 4 46 72 0.2153

46 4 46 73 0.0996
Patta land.

46 4 46 74 0.1980

46 4 46 75 0.0977 Puramboke

46 4 46 76 0.0949 Patta land.

46 4 46 77 0.0994 Puramboke
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46 4 46 78 0.6794 Patta land.

46 4 46 79 0.1011 Puramboke

46 4 46 80 0.3033
Patta land.

46 4 46 81 0.3944

46 4 46 82 0.2993
Puramboke

46 4 46 83 0.0989

46 4 46 84 0.6888
Patta land.

46 4 46 85 0.0981

46 4 46 86 0.1961
Puramboke

46 4 46 87 0.0941

46 4 46 88 0.5922 Patta land.

46 4 46 89 0.0987 Puramboke

46 4 46 90 0.1974 Patta land.

46 4 46 91 0.0987
Puramboke

46 4 46 92 0.1138

46 4 46 93 0.4920 Patta land.

46 4 46 94 1.3472

Puramboke

46 4 46 95 0.8094

46 4 46 96 0.7362

46 4 46 97 0.8094

46 4 46 98 0.8094

46 4 46 99 3.4900

46 4 46 100 0.0405
Patta land.

46 4 46 101 0.1687

46 4 46 102 0.2023

Puramboke

46 4 46 103 0.0607

46 4 46 104 0.0326

46 4 46 105 0.7309

46 4 46 106 0.1458

46 4 46 107 0.0298
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46 4 46 108 0.1339

Puramboke46 4 46 109 0.2428

46 4 46 110 0.0787

46 4 46 111 1.7739 Patta land.

46 4 46 112 14.7990 Puramboke

46 4 46 113 1.7624 Patta land.

46 4 46 114 0.0452
Puramboke

46 4 46 115 0.0983

46 4 46 116 3.4760 Patta land.

46 4 46 117 5.2183

Puramboke

46 4 46 118 0.3930

46 4 46 119 0.1214

46 4 46 120 0.3683

46 4 46 121 0.1926

46 4 46 122 0.1336

534.0900

                                                                                                      

                                                                                                             Tahsildar 
                                                                                                                Iritty
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D1-1431/14

NOTIFICATION UNDER SECTION 9(2) OF THE KERALA SURVEY AND
BOUNDARIES ACT, 1961

           The subjoined statement is an extract from the Survey Field register giving

particulars of lands registered and surveyed in the name of  concerned Appeal, if

any, against the survey should be presented with in three months from the date of

publication of this notice to the Office – in-Charge of the survey, whose quarters are

at Iritty.

            Field maps may be obtained an application and payment of the fee

prescribed from time to time

Name of Transfer   :   Transfer of  land from Irrigation Department to Treasury 
                                      Department
Award No   :   

                                                          SCHEDULE
District ; Kannur                                                                         Village  : Kolari
Taluk    : Iritty                                                                             Desom  : Kallur

                               (As per Revenue Accounts as per Surveyed)

Initial Survey/ 
Resurvey/Revision Survey

As per Revenue Records
As now

surveyed
RemarksSurvey 

Field No.
Sub Division 
No.

Survey 
Field 
No.

Sub 
Division
No.

Area in 
Hectares

Area in 
Hectares

1        2 3 4 5 6 7
      80 1 B 80 1B 0.9701 0.8890

     80 1B 80 6 0.0000 0.0811

                                                                                                                  Tahsildar 
                                                                                                                   Iritty
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Kannur District

 
Iritty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3/11608/2021 13-12-2021
 
  ഇരിടി  താലകില   വയതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനനന നായര കരവാത് വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വയതര വിേലജില   പേരതെന മകന ദാസന.െക.എ, കരവാത് വീട,  േബാധിപിച അേപക   വയതര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-

01-2000  -ല മരണെപടതായം  പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3/11609/2021 13-12-2021
 
 ഇരിടി താലകില   വയതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാരവതി കരവാത് വീട എനയാളെട

അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വയതര

വിേലജില   പേരതയെട മകന ദാസന.െക.എ, കരവാത് വീട, േബാധിപിച അേപക   വയതര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2018 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാരത്ായനി.െക.െക മകള 67

2 ബാലന.െക.എ മകന 63

3 ജനാരദനന.െക.എ മകന 61

4 േഗാപിനാഥ.െക.എ മകന 58

5 ദാസന.െക..എ മകന 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാരത്ായനി.െക.െക മകള 67

2 ബാലന.െക.എ മകന 63

3 ജനാരദനന.െക.എ മകന 61

4 േഗാപിനാഥ.െക.എ മകന 58

5 ദാസന.െക..എ മകന 55
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നമര:ബി3/11611/2021 13-12-2021
 
 ഇരിടി താലകില   െവളരവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷന ഇരിങ ഇരിങ വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െവളരവളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പാറക ലീല, ഇരിങ വീട, േബാധിപിച അേപക   െവളരവളി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-

08-2016  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3/11520/2021 13-12-2021
 
 ഇരിടി താലകില   ചാവേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബഷീര.പി.വി സറീന മനസില എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചാവേശരി

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമീറ.എസ.പി, സറീന മനസില, േബാധിപിച അേപക   ചാവേശരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-01-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപണ് അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3/11519/2021 13-12-2021
 
 ഇരിടി താലകില   പായം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമലത.എം െമാടമല വീട എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പായം വിേലജില

പേരതയെട ഭരതാവ ഗിരീഷ.ടി, െമാടമല വീട, േബാധിപിച അേപക   പായം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാറക ലീല ഭാര് 60

2 ഇരിങ അശ്തി മകള 24

3 ഇരിങ അരണ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കനിയില മസ പിതാവ 80

2 പി.വി.അലീമ മാതാവ 70

3 സമീറ.എസ.പി ഭാര് 48

4 എസ.പി.സജീര മകന 29

5 എസ.പി.സറീന മകള 25

6 എസ.പി.ശംന ഷറിന മകള 21
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വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-04-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പിതാവ

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:ബി3/11496/2021 13-12-2021
 
  ഇരിടി  താലകില   േകാളാരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരന പതിയടത് വാഴയില വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാളാരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശേബഷ.െക.പി, വാഴയില വീട, േബാധിപിച അേപക   േകാളാരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

11-2016  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3/11494/2021 13-12-2021
 
 ഇരിടി താലകില   േകാളാരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.പി.ചനന േകാടമളപരയില വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാളാരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സധ.െക.വി,സിേയാണ വീട, േബാധിപിച അേപക   േകാളാരി വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2021 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരീഷ.ടി ഭരതാവ 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി.െക ഭാര് 69

2 ശേബഷ.െക.പി മകന 39

3 ശബ.െക.പി മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധ.െക.വി ഭാര് 43

2 െക.പി.ആശിത മകന 14

3 െക.പി.അഭിേഷക മകന 3
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Kannur District

 
Iritty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3/11643/2021 16-12-2021
 
 ഇരിടി താലകില   അയങന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാജ അബഹാം കാകതകിേയല വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അയങന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമ, കാകതകിേയല വീട, േബാധിപിച അേപക   അയങന് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള 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:ബി3/11750/2021 16-12-2021
 
 ഇരിടി താലകില   പഴശി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െനലിക ബാലകഷന രാേജഷ ഭവന

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പഴശി വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാേജഷ.െക, രാേജഷ ഭവന, േബാധിപിച അേപക   പഴശി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2017 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സമ ഭാര് 40

2 െഡന സേനാജ മകള 17

3 ഡിേജാണ സേനാജ മകന 13

4 ഡിേയാണ സേനാജ മകന 11

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന.െക ഭാര് 71

2 ബീന.െക മകള 53

3 ലീന.െക മകള 51

4 രാേജഷ.െക മകന 49

5 സീന.െക മകള 46
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നമര:ബി3/11746/2021 16-12-2021
 
 ഇരിടി താലകില   പഴശി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിനി മിനി നിവാസ എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പഴശി വിേലജില

പേരതയെട മകള മിനി.എം.െക, മിനി നിവാസ, േബാധിപിച അേപക   പഴശി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021 -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:ബി3/11747/2021 16-12-2021
 
 ഇരിടി താലകില   പഴശി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമഷ ബാബ ചരിയില നീലാംബരി വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പഴശി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീല.ടി, നീലാംബരി വീട, േബാധിപിച അേപക   പഴശി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021 -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:ബി3/11748/2021 16-12-2021
 
 ഇരിടി താലകില   പഴശി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരീത.െക.പി വാഴയില പറമ് എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പഴശി വിേലജില

പേരതനെറ മകന സൈബര.വി.പി, മരവ വീട, േബാധിപിച അേപക   പഴശി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-02-2006 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം.െക.നിഷ മകള 42

2 എം.െക.ഷിമി മകള 41

3 എം.െക.മിനി മകള 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ടി.ഷീല ഭാര് 51

2 റീഷ.ടി മകള 29

3 അനശീ.ടി മകള 26
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േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3/11749/2021 16-12-2021
 
 ഇരിടി താലകില   പഴശി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജമണി ശശി കാടിെല വീട എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പഴശി വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ടി.വി.രതാവതി, കാടിെല വീട, േബാധിപിച അേപക   പഴശി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-1989 -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:ബി3/11745/2021 16-12-2021
 
 ഇരിടി താലകില   പഴശി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജനാരദനന.ടി.വി ൈവഷവം വീട എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പഴശി വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് കനകവലി.െക.െക, ൈവഷവം വീട, േബാധിപിച അേപക   പഴശി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2021 -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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബീബീ മരവന ഭാര് 67

2 സൈബര.വി.പി മകന 50

3 സലീം.വി.പി മകന 48

4 അസീസ.വി.പി മകന 45

5 മസഫ.വി.പി മകന 42

6 താഹിര.വി.പി മകന 38

7 തഫീല.വി.പി മകള 37

8 സമീര സാജിദ.വി.പി മകന 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ടി.വി.രതാവതി ഭാര് 67

2 രശി.ടി.വി മകള 36

3 രമ്.ടി.വി മകള 34

4 േരഖ.ടി.വി മകള 32
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നമര:ബി3/11353/2021 16-12-2021
 
 ഇരിടി താലകില   നച്ാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ കരിമനയല വീട എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നച്ാട വിേലജില

പേരതനെറ മകന േതാമസ, കരിമനയല വീട, േബാധിപിച അേപക   നച്ാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-09-2019 -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

േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3/4861/2020 17-12-2021
 
 ഇരിടി താലകില   േകാളാരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമനഅമ.എന.ടി പവിതം വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാളാരി വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി ശീമതി.എന.ടി, പവിതം വീട, േബാധിപിച അേപക   േകാളാരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-

05-2019 -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 കനകവലി.െക.െക ഭാര് 44

2 ൈവശാഖ.ടി.വി മകന 24

3 ൈവഷവ.ടി.വി മകന 21

4 അമാളഅമ മാതാവ 84

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫ.െക.െജ മകന 63

2 വരകി.െക.െജ മകന 60

3 ആഗസി.െക.െജ മകന 59

4 േതാമസ.െക.െജ മകന 57

5 േമരി മകള 58

6 േതസ്ാമ േജാസഫ മകള 55

7 ഫിേലാമിന മകള 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധ.എന.ടി സേഹാദരി 69

2 നാണ.എന.ടി സേഹാദരൻ 67
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നമര:ബി3/4865/2020 17-12-2021
 
 ഇരിടി താലകില   കല്ാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവി.പി.പി ൈപങാലില പതനപരയില വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കല്ാട വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി ജാനകി.പി.പി, കരിയില വീട, േബാധിപിച അേപക   കല്ാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-

09-2019 -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:ബി3/11786/2021 17-12-2021
 
 ഇരിടി താലകില   മണതണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി.െജ.േതാമസ തളികപറമില വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മണതണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനീഷ.ടി.േതാമസ, തളികപറമില വീട, േബാധിപിച അേപക   മണതണ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   01-02-2021 -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. 

 

3 ശീമതി.എന.ടി സേഹാദരി 60

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി.പി.പി സേഹാദരി 84

2 േദവകി.െക സേഹാദരി 66

3 നാരായണന.െക സേഹാദരൻ 62

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ േതാമസ ഭാര് 67

2 മിനി േജാളി മകള 48

3 റീന.ടി.േതാമസ മകള 46

4 ഷീന.ടി.േതാമസ മകള 38

5 സിനി.ടി.േതാമസ മകള 36

6 സനീഷ.ടി.േതാമസ മകന 36
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