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NOTICE

 
നമര:A3-3029/22 16-02-2022
 
  ഇടകി  താലകില   െകാനതടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലത @ ലളിത  കനംമാകൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െകാനതടി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സതീശൻ െക എൻ , കനംമാകൽ , േബാധിപിച അേപക   െകാനതടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-10-2002  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ മേമ മരണെപടിടളതാണ   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:A3-3089/22 16-02-2022
 
 ഇടകി താലകില   െകാനതടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െനബ േതാമസ  കടകാകേനൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െകാനതടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാലി െനബ , കടകാകേനൽ , േബാധിപിച അേപക   െകാനതടി വിേലജ

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

04-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3-3094/22 16-02-2022
 
 ഇടകി താലകില   െകാനതടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരൻ ഇ  െക ഇടകേനൽ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സതീശൻ െക എൻ ഭരതാവ 60

2 റിനേമാൾ െക എസ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാലി െനബ ഭാര് 54

2 നീത െക േജാസ മകള 32

3 അനപ െനബ മകള 31

4 നിതിൻ െക െനബ മകന 28
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എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െകാനതടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജി ഇ എസ , ഇടകേനൽ , േബാധിപിച അേപക   െകാനതടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-

04-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര് മേമ മരണെപടിടളതാണ  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:A3-3099/22 16-02-2022
 
  ഇടകി താലകില   െകാനതടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതസ് മണയാട്  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാനതടി

വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ആഗസി എം എ , മണയാട് , േബാധിപിച അേപക   െകാനതടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-12-2021 -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:A3-3116/22 16-02-2022
 
  ഇടകി  താലകില    ഇടകി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാജപൻ പാറയൽ എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടകി വിേലജില

പേരതനെറ മകള അശ്തി പി ആർ, പാറയൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇടകി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-12-2017 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര്

ഗിരിജ  എം  െക 25/08/2009  ലം,  പേരതെന പിതാവ ശങരൻ േഗാപാലൻ 19/01/2004  ലം  മാതാവ പാറ  േഗാപാലൻ

21/08/2000  തിലം  മരണെപടിടിലതാണ   അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില ആരെകങിലം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷാജി ഇ എസ മകന 53

2 ജയ വിജയൻ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആഗസി എം എ ഭരതാവ 82

2 അഗസിൻ എം എ മകന 58

3 േജാസ മകന 57

4 ൈലസ േജാർജ മകള 53

5 എൽസമ മകള 51

6 െബനറ് എം അഗസിൻ മകന 49

7 ബിനേമാൾ അഗസിൻ മകള 48

8 ഡാർലി അഗസിൻ മകള 47
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ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3-3175/22 16-02-2022
 
 ഇടകി താലകില   ഇടകി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ പൗേലാസ പാറയൽ എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടകി വിേലജില

 പേരതനെറ മകന െബനി േതാമസ, പാറയൽ ,  േബാധിപിച അേപക   ഇടകി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2012  -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:A3-3179/22 16-02-2022
 
  ഇടകി  താലകില   കടപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദീപകമാർ  എം എൻ മലേശരിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടപന വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ എം എൻ പകാശ , മലേശരിൽ , േബാധിപിച അേപക   കടപന വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-

10-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതൻ അവിവാഹിതനം ടിയാെന മാതാപിതാകൾ മേമ മരണെപടിടിലതമാണ  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 അശ്തി പി ആർ മകള 28

2 ആതിര പി ആർ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ ഭാര് 72

2 സാലി േജാസഫ മകള 52

3 െബനി േതാമസ മകന 50

4 െറജി േതാമസ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പസന സേഹാദരി 65

2 പമീള സേഹാദരി 60

3 എം എൻ പകാശ സേഹാദരൻ 58

4 അബൽ റഹാൻ സേഹാദരൻ 56

5 പശാന് എം എൻ സേഹാദരൻ 54
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6 പസീത സേഹാദരി 50

7 പീതി സേഹാദരി 47

22nd February 2022Revenue Department6457
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



തി  പര ം 

 

എ3-6672/21            തിയതി: 18/02/2022 
  

 

 

 

2021 നവംബറ് 16 തിയതിയിെല േകരള ഗസ ് ന ർ 45 (വാ ം 10, പാ ് 3) 
ക ീഷണേറ ് ഓഫ് ലാ റ് റവ ു വിഭാഗ ി  േപജ് 12237  

സി ികരി  േമ  ന  പര ിെല അവകാശികളി  മക  െജ ി 
േജാസഫ് എ  േപര് തി ി െജ ി േജാസഫ് എ ് വായിേ താണ് 
  

 

 

                                                            (ഒ ്) 

                                                        തഹസി ദാ    

താ ് ഓഫീസ്, 

   ഇ ി 
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എ3-6645/21            തിയതി: 18/02/2022 
  

 

 

 

2021 നവംബറ് 16 തിയതിയിെല േകരള ഗസ ് ന ർ 45 (വാ ം 10, പാ ് 3) 
ക ീഷണേറ ് ഓഫ് ലാ റ് റവ ു വിഭാഗ ി  േപജ് 12235  

സി ികരി  േമ  ന  പര ിെല അവകാശികളി  മക  േദേവ  
െക എസ് എ  േപര് തി ി േദേവ  െക എസ് എ ് 
വായിേ താണ്   

 

 

                                                            (ഒ ്) 

                                                        തഹസി ദാ    

താ ് ഓഫീസ്, 

   ഇ ി 
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എ3-4492/21            തിയതി: 18/02/2022 
  

 

 

 

2021 ആഗ ് 17 തിയതിയിെല േകരള ഗസ ് ന ർ 33 (വാ ം 10, പാ ് 3) 
ക ീഷണേറ ് ഓഫ് ലാ റ് റവ ു വിഭാഗ ി  േപജ് 6506  

സി ികരി  േമ  ന  പര ിെല അവകാശികളി  ഭ മക  
എ ത് തി ി മക  എ ് വായിേ താണ്   

 

 

                                                            (ഒ ്) 

                                                        തഹസി ദാ    

താ ് ഓഫീസ്, 

   ഇ ി 
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